
UCHWAŁA Nr  379/XLIV/21 

RADY MIASTA Milanówka 

z dnia 24 maja 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 145/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek z tytułu opłat za usługi przewozowe środkami 

lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach 

komunikacji miejskiej miasta Milanówka 

 

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 4 i art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 15, ust. 5  

i art. 34a, ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U.2020 

poz. 8) oraz art. 50a, ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o transporcie zbiorowym  

(t.j. Dz.U.2020 poz. 1944 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale Nr 145/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: 

ustalenia wysokości stawek z tytułu opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 

zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej 

miasta Milanówka w § 3 ust. 1:  

 dodaje się literę f) w brzmieniu: “f) osoby posiadające tytułu Honorowej Obywatelki Miasta 

Milanówka albo tytułu Honorowego Obywatela Miasta Milanówka - na podstawie 

legitymacji Honorowej Obywatelki albo Honorowego Obywatela.” 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

   Wiceprzewodniczący  

Rady Miasta Milanówka 

 

          Witold Mossakowski 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

Nadanie tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Milanówka albo tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Milanówka, jest wyrazem najwyższego wyróżnienia Miasta Milanówka i łączyć się 

powinno ze specjalnym traktowaniem osób uhonorowanych. Jedną z form, w jakiej lokalna 

społeczność może okazać swoją wdzięczność, jest zwolnienie z opłat za przejazd publiczną 

komunikacją zbiorową. Zasady takie funkcjonują w wielu jednostkach samorządowych 

i zasadnym jest wprowadzenie podobnego rozwiązania na terenie gminy Milanówek.  


