
 
 

UCHWAŁA NR XXX/252/2021 
RADY MIASTA MALBORKA 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie odpłatności za usługi 
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 

publicznej w przewozach pasażerskich na terenie Miasta Malborka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 50a ust. l oraz art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, 2400.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 2020, z 2021 r. poz. 8) Rada Miasta Malborka 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V/26/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie odpłatności za usługi przewozowe 
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach 
pasażerskich na terenie Miasta Malborka wprowadza się następującą zmianę:§4 ust. 6 otrzymuje 
brzmienie:„Członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża – Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia (po 
oddaniu 18 litrów krwi – mężczyźni, 15 litrów krwi – kobiety) oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II 
stopnia (po oddaniu 12 litrów krwi – mężczyźni , 10 litrów krwi – kobiety) na podstawie następujących 
dokumentów: ważnej legitymacji wydanej przez Polski Czerwony Krzyż wraz z dowodem osobistym”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała 
podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka. 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Malborka 

 
 

Paweł Dziwosz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 24 marca 2021 r.

Poz. 1099
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