
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów 
ulgowych, 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 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. 2016 r. poz. 1867, z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za 
usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych, 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 (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015 r. poz. 994), zmienionej uchwałami: Nr XVI/147/2015 z dnia 
17 grudnia 2015 r oraz Nr XXII/228/2016 z dnia 15 września 2016 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 ust. 2, pkt 4, tiret pierwsze - otrzymuje brzmienie: 

„-        przystanki na terenie Gminy Przecław – linia 15 od przystanku "Kiełków 3" do przystanku 
"Rynek Przecław" oraz linie 5, 5A, 40 - przystanki: "Tuszyma 1,2,3,4, "Dobrynin Kościół", "Tuszyma 
Błonie", "Tuszyma Biały Bór", „Tuszyma Skrzyżowanie", "Dąbie PKP", ”Przecław Rynek", "Przecław 
3 Maja", "Wólka Podolska", "Przecław Podlesie", "Łączki Brzeskie Poręby", "Łączki Brzeskie Kościół", 
"Łączki Brzeskie Szkoła", Łączki Brzeskie 1,2”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca, zaś nadzór nad jej wykonaniem Komisji 
Gospodarki i Finansów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka

Id: 3B2E5EF2-FBE0-42F4-ADF7-EED3F19F9AFD. Projekt Strona 1




