DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2014 r. Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1180

Data: 2014-06-10 14:03:43

UCHWAŁA NR LXVIII/752/2014
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 2 czerwca 2014r.
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. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001r. o cenach1)1) (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 385), art. 15 ust. 5, art. 33a ust. 6 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. Prawo przewozowe1)2) (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1173 ze zm.), art. 15 ust. 1 pkt 10 i 11
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 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie
„8. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej zawsze
przy przejazdach wraz z dzieckiem lub przy przejazdach, po dziecko, z miejsca zamieszkania lub miejsca
pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej,
poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem - na podstawie: dla podróżujących wraz z dzieckiem
dokumentu dziecka, dla podróżujących po dziecko lub po jego odwiezieniu zaświadczenie dla opiekuna
dziecka, ucznia, studenta niepełnosprawnego”,
2) w § 2 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie
„9) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej miasta Gorzowa Wlkp., Policji i Straży Granicznej”,
3) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu
„12) członkowie rodziny posiadającej Kartę Dużej Rodziny – przy przejazdach w soboty, niedziele i święta
– w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz na linii specjalnej „201” (do i z Nierzymia)
na podstawie Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości”,
4) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie
„4. Ustala się ceny biletów za przejazd w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz do
miejscowości: Baczyna, Czechów, Chwalęcice, Łagodzin, Wawrów, Zalew w Karninie, Os. Poznańskie:
1) bilet jednorazowy:
a) normalny – 3,00zł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 1180

b) ulgowy – 1,50zł
2) bilet dobowy:
a) normalny – 13,80zł
b) ulgowy – 6,90zł
3) karnet pięcioprzejazdowy:
a) normalny – 13,40zł
b) ulgowy – 6,70zł
4) bilet siedmiodniowy:
a) normalny – 28,00zł
b) ulgowy – 14,00zł
5) bilet czternastodniowy:
a) normalny – 54,00zł
b) ulgowy – 27,00zł
6) bilet miesięczny imienny:
a) normalny – 92,00zł
b) ulgowy – 46,00zł
7) bilet miesięczny na okaziciela:
a) normalny – 190,00zł
b) ulgowy – 95,00zł
8) bilet trzymiesięczny imienny:
a) normalny – 260,00zł
b) ulgowy – 130,00zł.”,
5) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie
„6. Ustala się ceny biletów za przejazd na liniach normalnych poza granicami administracyjnymi Gorzowa
Wlkp. oraz granicami administracyjnymi miejscowości: Baczyna, Czechów, Chwalęcice, Łagodzin,
Wawrów, Zalew w Karninie, Os. Poznańskie:
1) bilet jednorazowy (z wyjątkiem Łupowa):
a) normalny – 6,40zł
b) ulgowy – 3,20zł
2) bilet czternastodniowy:
a) normalny – 98,00zł
b) ulgowy – 49,00zł
3) bilet miesięczny imienny:
a) normalny – 184,00zł
b) ulgowy – 92,00zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
Przewodniczący Rady
Jerzy Sobolewski
_________________________________________________________
1) 1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/6/WE z dnia 16 lutego 1998r.
w sprawie ochrony konsumenta poprzez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L. 80
z 4.07.1998). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (14)
1) 2)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Rady 96/75/WE z dnia 19 listopada
1996r. w sprawie systemów czarterowania i wyznaczania stawek przewozowych w krajowej i międzynarodowej żegludze
śródlądowej we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L. 304 z 27.11.1996, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne rozdz. 7,t. 2, str. 508, z późn. zm.)

