
UCHWAŁA Nr 238/2018 

ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO–ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia  22 listopada 2018 r. 

 

w sprawie  
rozpatrzenia petycji nr CRP 1/2018 z dnia 03.09.2018 r.  

w sprawie rozszerzenia uprawnień do bezpłatnych przewozów dzieci  
i młodzieży, mającej miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących  

w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia 
o młodzież w wieku od 16 do 20 lat. 

 
 
Na podstawie Art. 6 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018, poz. 
870), art. 7 ust. 4. pkt 5b oraz art.15a ust. 1-3 ustawy z dnia 16 marca 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.) oraz Uchwała nr 36/2017 Zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego w granicach Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Rozpatrzyć negatywnie wniesioną petycję nr CRP 1/2018, z dnia 03.09.2018 r.  
w sprawie rozszerzenia uprawnień do bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży, mającej 
miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia o młodzież w wieku od 16 do 20 lat. Pismo  
o sposobie załatwienia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. O sposobie załatwienia petycji poinformować wnoszącego petycję. 
3. W części rozszerzenia ulg w komunikacji kolejowej przekazano petycję właściwemu 

podmiotowi tj. Koleje Śląskie Sp. z o.o. o czym został poinformowany wnoszący petycję. 
 

§ 2. 
 

Uchwała zostanie opublikowana w BIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Komunikacji i Transportu  
oraz Dyrektorowi Organizacji i Zarządzania. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu ……………………………… 

Grzegorz Podlewski - Wiceprzewodniczący Zarządu ……………………………… 

Danuta Kamińska - Wiceprzewodnicząca Zarządu ……………………………… 

Grzegorz Kwitek - Członek Zarządu ……………………………… 

Karolina Wadowska - Członek Zarządu ……………………………… 

 


