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Stefan Turowski; RM Koszalin
dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/683/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 25 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 385), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, poz. 1529; z 2013r. poz. 1014) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Koszalinie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/98/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób
uprawnionych
do
korzystania
z bezpłatnych
i ulgowych
przejazdów
(Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2011r. nr 76, poz. 1429; poz. 1430; z 2012r. poz.1526; z 2013r. poz. 4300, poz.
4301), wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) za brak biletu okresowego lub brak wpisu na bilecie okresowym numeru dokumentu
tożsamości ze zdjęciem - wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego
normalnego”,
b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 2,5-krotności ceny najtańszego biletu
jednorazowego normalnego za :
a) umorzenie należności za przejazd i opłaty dodatkowej albo
b) zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej, w przypadku udokumentowania
w terminie 7 dni od dnia przejazdu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu
oraz przedłożenia w terminie 7 dni biletu okresowego lub wpisu na bilecie okresowym
numeru dokumentu tożsamości ze zdjęciem,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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