
 

 

UCHWAŁA NR XII/117/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 26 września 2019 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. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2016 r. 

o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 712 z późn. zm.), 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. 2018 r. poz. 2016 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 

z późn. zm.) 

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) w załączniku nr 1 w ust. 1 w pkt 3 po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu:  

„k) Rzędzianowice Pętla 17.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca, zaś nadzór nad jej wykonaniem 

Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

 

Bogdan Bieniek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 października 2019 r.

Poz. 4727
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