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Poz. 503
UCHWAŁA NR XLIII/654/14
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/338/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385) oraz
art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 i 1529,
z 2013 r. poz. 1014), Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/338/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia cen
urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących
w ramach porozumień międzygminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 r. poz. 913)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1 uchyla się w tabeli pkt 2 i pkt 3;
2) w § 6 w ust. 2 w tabeli pkt 7 otrzymuje brzmienie:
Lp. Określenie grupy uprawnionych
7.

Dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Dokumenty poświadczające uprawnienie
do korzystania z przejazdów bezpłatnych
Dokument stwierdzający wiek dziecka

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Nysa oraz prasie lokalnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik

