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UCHWAŁA NR 41/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 25 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat
za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego
przez Gminę Miejską Przemyśl oraz wysokości opłat dodatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.
713 t.j.), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019. 2475 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe (Dz. U. 2020. 8 t.j.) Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 223/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zasad
odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego
organizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl oraz wysokości opłat dodatkowych (Dz. Urz. Wojew.
Podkarp. z 2019 r. poz. 5381 z dnia 14 listopada 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Pasażerowie wsiadający na przystankach Łętownia Szkoła, Łętownia n/ż, Łętownia Wieś,
udający się w kierunku Przemyśla kursami wykonywanymi przez miejscowości Bełwin i Wapowce są
uprawnieni do przejazdu na podstawie biletu obowiązującego w drugiej strefie biletowej”.
2. W zał. nr 1 do ww. uchwały w pkt 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Za przejazd na podstawie biletu o zaniżonej wartości opłata dodatkowa wynosi:
1) 25-krotność ceny biletu Jednorazowego 45 ważnego w pierwszej strefie biletowej, gdy płatność
opłaty następuje w terminie powyżej 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli,
2) 20-krotność ceny biletu Jednorazowego 45 ważnego w pierwszej strefie biletowej, gdy płatność
następuje w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu i ogłoszeniu w prasie lokalnej.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Ewa Sawicka

