
 

 

UCHWAŁA NR XVII/120/2016 

RADY POWIATU W LUBINIE 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych 

oraz zasad taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 

użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lubińskiego. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz. 236 z późn. zm.), art. 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50a ust. 2 ustawy  

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) 

Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych Powiatu Lubińskiego, Powiat 

Lubiński na swoim obszarze zapewnia usługi przewozu osób świadczone w ramach powiatowych przewozów 

pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 

2. Usługi przewozowe na terenie Powiatu Lubińskiego organizowane i nadzorowane są przez organizatora 

publicznego transportu zbiorowego tj. Powiat Lubiński, a realizowane przez operatora publicznego transportu 

zbiorowego. 

§ 2. Ustala się ceny i opłaty za usługi przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 

zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu 

Lubińskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 3. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym  

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie 

Powiatu Lubińskiego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 4. Ustala się zasady taryfowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 

użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lubińskiego – zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

J. Musiał

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 maja 2016 r.

Poz. 2318



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/2016 

Rady Powiatu w Lubinie 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/120/2016 

Rady Powiatu w Lubinie 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/120/2016 

Rady Powiatu w Lubinie 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
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