
UCHWAŁA NR XLVIII/473/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 28 maja 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości 
opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, 

realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień 
międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 994), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2016 r. o gospodarce 
komunalnej (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 827), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1, art. 50b ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.) oraz 
art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLI/412/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2017 r. 
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz 
manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy 
Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego, wprowadza się następujące zmiany:

1) Ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się dwie strefy biletowe w komunikacji miejskiej w Mielcu:

1) „Strefa miejska”, oznaczona symbolem „0” – obejmująca wszystkie przystanki położone 
w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec oraz Gminy Mielec.

2) „Strefa podmiejska”, oznaczona symbolem „1” – obejmująca wszystkie przystanki położone 
w granicach administracyjnych gmin: Gawłuszowice, Przecław, Tuszów Narodowy.

3) Granicę strefy miejskiej, oznaczonej symbolem "0", wyznaczają, w zależności od kierunku jazdy, 
niżej wymienione przystanki:

a) Rzochowska Pętla 11,

b) Rzochowska Pętla 12,

c) Goleszów 09,

d) Goleszów 10,

e) Chrząstów Wał 09,

f) Chrząstów Wał 10,

g) Szydłowiec Pętla 09,

h) Trześń Pętla 13,

i) Chorzelów Smyków 18,

j) Chorzelów Smyków 19.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.
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§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 r.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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