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UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 

 

 

w sprawie uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie 
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz 
przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej 
Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej 
realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 15 ust. 5 oraz art. 34a ust. 2 ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), uchwala się, co 
następuje 
 
§ 1.  W tabeli I dot. uprawnień do bezpłatnych przejazdów w Załączniku nr 2 uchwały Nr 
XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 roku (z późn. zm.) w sprawie ustalenia 
cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów 
taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz 
gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji 
publicznego transportu zbiorowego dodaje się punkt 21 o następującej treści: 
 

L. p. Osoby uprawnione Podstawa uprawienia 

21.  Osoby z przyznanym statusem weterana 
poszkodowanego 

Legitymacja weterana-poszkodowanego 
wydane przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.  



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 
 

UZASADNIENIE 

 Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie 
działań poza granicami państwa doznała uszczerbku na zdrowiu z powodu wypadku lub 
choroby.  Na mocy aktualnie obowiązującej uchwały dotyczącej opłat i cen za usługi 
przewozowe, osoby posiadające status weterana poszkodowanego nie mają uprawnień do 
bezpłatnych, ani ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Należy podkreślić, że w wielu 
miastach, w tym m.in. w Poznaniu, Lublinie oraz Wrocławiu weterani poszkodowani są 
uprawnieni do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na wszystkich typach linii. Ze 
względu na konieczność poprawy sytuacji żołnierzy poszkodowanych na misjach zasadnym 
jest przyjęcie niniejszej uchwały. Jednocześnie należy podkreślić, że weterani poszkodowani 
dysponują legitymacjami, które będą umożliwiały weryfikację posiadania przez nich 
stosownego uprawnienia.  

   


