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Poz. 1012
UCHWAŁA NR XII/100/2015
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 27 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe
komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych
i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy
i zwierząt
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 24 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 915), art. 33a ust. 6 i art. 34a ust. 2
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1173 ze zm.),
art. 15 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 50a ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVIII/549/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu
przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt, zmienionej uchwałami
LXVIII/752/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 czerwca 2014r., LXXIII/782/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014r. i LXXIV/815/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
29 września 2014r., § 4 otrzymuje brzmienie:
1) „§ 4. Na liniach zbiorowej komunikacji miejskiej ważne są bilety z logo Gorzów Przystań
i z nadrukiem „Miasto Gorzów Wlkp.” (w tym bilety zakupione w automacie do sprzedaży biletów
zainstalowanym w pojeździe) oraz bilety wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego, na którym widoczne jest logo Gorzów Przystań lub napis „Miasto Gorzów Wlkp.” z zastrzeżeniem
§ 2 ust. 11, bądź inne określone przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego”.
§ 2. Bilety z nadrukiem „MZK Gorzów Wielkopolski” zachowują ważność do dnia 31 grudnia
2015r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
Robert Surowiec

