
 

 

UCHWAŁA NR XX/141/2016 

RADY POWIATU W LUBINIE 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 2016 r. poz. 814), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 573), 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. § 1 Załącznika nr 1 do uchwały nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Lubnie 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 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Imienne bilety okresowe i bilety jednorazowe 

1. Ceny biletów okresowych: 

a) bilet 1 miesięczny imienny na 1 linię normalny - ważny na linię, na którą jest wydany oraz uprawnia 

do poruszania się na innych liniach – 150,00 zł. 

b) bilet 1 miesięczny imienny na 1 linię ulgowy (ulga ustawowa zgodna z art. 5 ust.1 ustawy  

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego) - ważny  

na linię, na którą jest wydany oraz uprawnia do poruszania się na innych liniach – 76,50 zł. 

2. Ceny biletów jednorazowych: 

a) bilet jednorazowy normalny uprawniający do przejazdu jednym środkiem transportu do przystanku, 

który obowiązuje jako ostatni na danej trasie – 3,80 zł.”. 

2. W załączniku nr 3 do uchwały 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: 

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Okres ważności biletów miesięcznych wynosi 1 miesiąc kalendarzowy. Bilet miesięczny ważny jest 

od pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca do godziny 24:00.”; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Poz. 3982



2) wykreśla się pkt 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2016 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

J. Musiał 
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