Uchwała Nr XLVIII/471/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
31 lipca 2012 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie
zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do
porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 9 ust. 4, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 15 ust. 1 pkt. 10
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 5 poz. 13 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.,
o gospodarce komunalnej (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236), art. 3 ust. 1 pkt. 7 i art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r., o cenach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 385), art. 15 ust. 5
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173
z póżn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala co
następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
31 lipca 2012 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad
systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta
Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem
Nowy Sącz (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 4466) wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 4. ust. 1 dodaje się pkt. 5 o następującym brzmieniu:
„5. „Bilet miesięczny sieciowy” - ważny na wszystkie linie w granicach administracyjnych
miasta Nowego Sącza we wszystkie dni tygodnia bez limitu przejazdów - dla uczestnika
programu Nowosądecka Karta Rodziny - równowartość 23 przejazdów każdy na bilet
jednorazowy o którym mowa w Tabeli 1, poz. 1”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

