
ZARZĄDZENIE NR 407.2022 
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 12 maja 2022 r. 

 
 

w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji 
miejskiej w Zielonej Górze. 

 
 

Na podstawie § 17 pkt 4 uchwały nr LXIX.987.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia  
26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów 
ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład 
Komunikacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1578 z późn. zm.1)), § 1 pkt 14, § 2 pkt 1 lit. 
b i § 3 pkt 1 zarządzenia nr 5.2019.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – kierownika urzędu - z dnia  
30 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień  
i pełnomocnictw Panu Dariuszowi Lesickiemu – II Zastępcy Prezydenta Miasta z późn. zm.2) zarządza 
się, co następuje: 
 
 

§ 1. Przyznaje się prawo do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Zielonej 

Górze uchodźcom z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na 

podstawie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub odcisku stempla Straży 

Granicznej RP w dokumencie podróży potwierdzającym legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub na podstawie dokumentu o nadaniu numeru PESEL z nadanym statusem UKR. 

 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 362.2022 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia  

2022 r. w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji 

miejskiej w Zielonej Górze. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości  

i Gospodarki Komunalnej oraz prezesowi Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Zielonej 

Górze. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA 

 dr Dariusz Lesicki 

Zastępca Prezydenta 

 
1) Zmiany tekstu  wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 2575 oraz z 2022 r. poz. 889. 
2) Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 9.2021.K z dnia 09 
sierpnia 2021 r. 


