UCHWAŁA NR LIX/640/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
24 lipca 2018 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 2018 r., poz. 994 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
z późn. zm.), 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 Uchwale Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 r.,
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 (Dz. Urz. Woj. Małop. 2018 r., poz. 5502) w załączniku Nr 2 w pkt 1 w tabeli 1
Lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby, które ukończyły 70 lat życia.

Imienny bilet elektroniczny wydany przez
MPK sp. z o.o. lub bilet „zerowy” pobrany od
kierowcy wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość i wiek pasażera.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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