
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/581/17 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 14 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r.  

w sprawie ustalenia cen 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 2016 r. 

poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730 i 935) art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 60 i 730) oraz art. 34a ust. 2 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.- Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915 oraz z 2016 r. poz. 1954 i 2260) 

Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen 

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 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2892, ze zm.) w § 4 w ust. 1 w tabeli dodaje się pkt 4 i 5 

w brzmieniu: 

lp. Rodzaj i nazwa biletu Cena w zł  

za jednorazowy przejazd jednej osoby 

normalna 
ulgowa 

50% 

4. Bilet jednorazowy, uprawniający do przejazdu jednej 

osoby w jedną stronę na nocnej linii komunikacyjnej  

w jednej strefie 

2,60 1,30 

5. Bilet jednorazowy, uprawniający do przejazdu jednej 

osoby w jedną stronę na nocnej linii komunikacyjnej  

w dwóch strefach 

3,00 1,50 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Paweł Nakonieczny 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 czerwca 2017 r.

Poz. 1668
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