
UCHWAŁA NR XV / 212 / 2019
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach 
o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 
zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.1)) oraz art. 40 ust 1 i art. 41 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, 
co następuje

§ 1. 
1. Ustala się bezpłatne przejazdy w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze 

użyteczności publicznej dla dzieci  w wieku od 4 do 7 lat oraz dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie miasta Kielce, w okresie od 
dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2. Potwierdzeniem uprawnienia do bezpłatnego przejazdu w przypadku dziecka w wieku                                        
od 4 do 7 lat jest oświadczenie opiekuna o wieku dziecka i jego miejscu zamieszkania, a w 
przypadku uczniów jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce i Dyrektorowi Zarządu 

Transportu Miejskiego w Kielcach.

§ 3. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.

 
Przewodniczący Rady 

Miasta Kielce

Kamil Suchański

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 2435 i w Dz.U. z 2019 
poz. 730.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie darmowych przejazdów na czas wakacji dla dzieci i młodzieży spędzających

lato w Kielcach ma przede wszystkim zachęcić oraz ułatwić im udział we wszelkiego rodzaju

zajęciach rekreacyjnych, sportowych, warsztatach itp., które zostały przygotowane dla nich przez

kieleckie instytucje kultury i sportu w ramach corocznej akcji „Lato w mieście”. Darmowa

komunikacja to również wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców, których dzieci będą mogły

bezpiecznie dojechać na wybrane zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
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