
Uchwała  nr 16/II/2020 
 
 

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego  
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 11 lutego 2020 roku 

 
 

w sprawie: przyjęcia zmian w Taryfie przewozowej Międzygminnego Związku 
Komunikacyjnego  z siedzibą w Jastrzębiu- Zdroju (zwanym dalej 
Związkiem) oraz wprowadzenia Regulaminu Karty Honorowego 
Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. 

 
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 2, art.7 ust.4 pkt.2, art. 8 pkt 2 oraz art.15 ust.1 pkt 10 ustawy  
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2016), art. 73 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz  18 pkt 1 Statutu Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,  
 

 

Zarząd Związku  u c h w a l a : 
     

§ 1 
 

W Taryfie przewozowej osób i bagażu Związku wprowadza się następujące zmiany: 
 
1 W § 3 w punkcie dotyczącym ulg gminnych do katalogu osób uprawnionych do 

bezpłatnych przejazdów dopisuje się podpunkt „h” o następującym brzmieniu: 
 
„posiadacze ważnej Karty Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia 
Narodu.  

 
§ 2 

 
Wprowadzić Regulamin Karty Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia 
Narodu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 marca 2020 r. 

 
 

§ 4 
 

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących 
członkami Związku. 



Uzasadnienie: 
 
W związku z licznymi wnioskami radnych gmin należących do MZK oraz organizacji PCK po 
akceptacji wniosku w dniu 30.01.2020 r. przez Zarząd, przygotowano projekt uchwały 
zmieniający Taryfę MZK. Do katalogu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnej 
komunikacji dopisano Honorowych Dawców Krwi – Zasłużonych dla Zdrowia Narodu. 
Uprawnienie te zyskają na podstawie E-karty wydanej zgodnie z  legitymacją Honorowy 
Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. MZK na wniosek ww. osób wyda im 
spersonalizowane E-bilety z okresem ważności 1 roku od daty wydania z możliwością 
przedłużenia ważności po potwierdzeniu zamieszkania na terenie gminy wchodzącej w skład 
MZK lub mającej podpisane stosowne porozumienia. 
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