UCHWAŁA NR 189/2022
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 299/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia
7 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej
organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)”
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie
śląskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 439 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8), art. 7 ust. 1 pkt 4b lit. a i b, art. 7 ust. 4 pkt 5b w związku z
art. 8 pkt 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje
§ 1. W treści załącznika do Uchwały nr 299/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia
7 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej
organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)”, z późniejszymi zmianami, wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 1:
a) wiersz 3 tabeli otrzymuje brzmienie:

3

dzieci i młodzież, mające miejsce zamieszkania/
zameldowania na terenie gmin wchodzących
w skład GZM, w wieku od 7 do 16 roku życia
(z zastrzeżeniem ust. 4):
a) urodzone w okresie od 1 stycznia do
30 września – posiadają uprawnienia do
30 września roku kalendarzowego, w którym
ukończyły 16 rok życia
b) urodzone w okresie od 1 października do
31 grudnia – posiadają uprawnienia do dnia 16
rocznicy urodzin

·uprawnienie zakodowane na karcie ŚKUP na
podstawie ważnego dokumentu zawierającego imię
i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka,
potwierdzającego miejsce zamieszkania/
zameldowania dziecka (np. legitymacja szkolna,
mLegitymacja szkolna okazana na ekranie
urządzenia mobilnego, zaświadczenie wydane
przez: urząd miasta/gminy, szkołę, przedszkole,
ośrodek pomocy społecznej, fundację organizujące
miejsca pobytu dla uchodźców), a w przypadku
gdy ww. dokumenty nie posiadają informacji
o adresie zamieszkania/zameldowania, dodatkowo
niezbędnym jest złożenie w POP przez
rodzica/opiekuna prawnego lub dziecko, które
ukończyło 13 rok życia, pisemnego oświadczenia o
miejscu zamieszkania/zameldowania dziecka

b) uchyla się wiersz 16 tabeli;
2) w § 10 po ust. 4 wprowadza się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „5. Pozostałe odstępstwa od Cennika
wymagają odrębnej Uchwały Zarządu GZM.”;
3) w § 13 uchyla się ust. 4.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
Kazimierz Karolczak
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