
Projekt 
 
z dnia  21 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA PUŁAWY 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia czasowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Puławy w jej granicach administracyjnych oraz na obszarze 
gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na 
swoim obszarze, wykonywanych przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. dla obywateli 

Ukrainy, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583), art. 50a ust. 1  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1371 i 2445) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

 W Uchwale nr XLIII/399/22 Rady Miasta Puławy z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia 
czasowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto 
Puławy w jej granicach administracyjnych oraz na obszarze gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła 
porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze, wykonywanych przez Miejski Zakład 
Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. dla obywateli Ukrainy, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi 
na terenie Ukrainy (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1348) w §1 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Uprawnienie, 
o którym mowa w ust. 1, obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2022 r.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 czerwca 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Puławy 

 
 

Bożena Krygier 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia czasowego uprawnienia do 
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Puławy w jej 
granicach administracyjnych oraz na obszarze gmin, z którymi gmina Miasto Puławy zawarła 
porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze, wykonywanych przez 
Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. dla obywateli Ukrainy, w związku z prowadzonymi 
działaniami wojennymi na terenie Ukrainy 

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest przedłużenie terminu obowiązywania czasowych uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską obywatelom Ukrainy, którzy szukają schronienia na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wciąż trwającymi działaniami wojennymi na obszarze tego kraju. 
Uprawnienia te będą obowiązywać do dnia 31 sierpnia 2022 r.,  na terenie Miasta Puławy oraz na obszarze 
gmin, z którymi Miasto Puławy zawarło porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej. 
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