UCHWAŁA NR LIV/580/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób
i bagażu w środkach transportu zbiorowego, 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 pkt 10,
art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie
zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 5
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 827), art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1983), Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta uchwala,
co następuje:
§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu
w środkach transportu zbiorowego, 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 wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 3 ust. 1. Tabela 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Tabela 1
Lp. Nazwa biletu

1.
2.
3.
4.
5.

Bilet jednorazowy w strefie 0.
Bilet jednorazowy od strefy 0 do strefy 1 i od 1 do 0
oraz od strefy 1 do 2 i od 2 do 1.
Bilet jednorazowy od strefy 0 do strefy 2 i od 2 do 0.
Bilet jednorazowy gminny w strefie 1 lub w strefie 2.
Karnet 10-cio przejazdowy w strefie 0.

Cena biletu
Normalny
Ulgowy
Ulgowy
ustawowy lokalny
2,80 zł
1,40 zł
1,65 zł
3,00 zł

1,50 zł

1,75 zł

3,40 zł
2,60 zł
25,20 zł

1,70 zł
1,30 zł
12,60 zł

1,95 zł
1,45 zł
14,85 zł

2) W § 9 po ust. 13 dodaje się ustęp 14 i 15 w brzmieniu:
„14. Przejazd komunikacją zastępczą (szynobus) jest bezpłatny na czas przebudowy mostu
na rzece Dunajec w ciągu ulicy Legionów w Nowym Sączu.
15. Na czas przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu ulicy Legionów w Nowym Sączu,
bilety zakupione na przejazd liniami 33 i 34 zachowują ważność na trasie przejazdu tych linii,
z uwzględnieniem przejazdu komunikacją zastępczą (szynobus) i kontynuacją przejazdu
każdą linią autobusową na trasie linii 33 i 34 do Dworca Autobusowego MPK. Powyższa
zasada ma również zastosowanie dla podróży w odwrotnym kierunku.”

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski

