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UCHWAŁA NR XXVIII/369/16
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 15 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960), art. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j.: Dz.
U. z 2015 r. poz. 915) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1753, 1890, 1893) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za
usługi lokalnej komunikacji autobusowej, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:
„12. Bilet czasowy, 40-minutowy, jednostrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w granicach jednej strefy z możliwością przesiadania się i jest
ważny od momentu skasowania do końca upływu czasu jaki został określony na bilecie.
13. Bilet czasowy, 60-minutowy, dwustrefowy upoważnia pasażera do przejazdu środkami komunikacji
autobusowej na wszystkich liniach w granicach dwóch stref z możliwością przesiadania się i jest ważny od
momentu skasowania do końca upływu czasu jaki został określony na bilecie.”;
2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wprowadza się sprzedaż biletów czasowych w autobusach komunikacji lokalnej w wysokości: 3,00 zł
za bilet czasowy 40-minutowy, normalny w jednej strefie i 1,50 zł za bilet czasowy 40-minutowy, ulgowy
w jednej strefie oraz 4,20 zł za bilet czasowy 60-minutowy, normalny w dwóch strefach i 2,10 zł za bilet
czasowy 60-minutowy, ulgowy w dwóch strefach.”;
3) w § 9 dodaje się poz. 12 tabeli w brzmieniu:
12

Młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych od 18 roku życia najpóźniej do 30 września
roku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddającej
systematycznie krew, tj. mężczyznom na okres 2
miesięcy oddania krwi, kobietom na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi

uchwała XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia
27 lipca 2012 r.

legitymacja szkolna wraz
z legitymacją honorowego
dawcy krwi z aktualną pieczątką punktu krwiodawstwa, określającą termin ostatniego oddania krwi
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4) w załączniku nr 1 w poz. 2 tabeli dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:
2)
3)

bilet 40-minutowy
bilet 60-minutowy

3,00
-

1,50
-

4,20

2,10

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach
Andrzej Żeligowski

