
 

 

UCHWAŁA NR LXXXI/1067/18 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 29 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień 

do zwolnień i ulg, sposobu ustalania opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji miejskiej 

w Stalowej Woli realizowanej na obszarze Gminy Stalowa Wola oraz Gmin, które przystąpiły 

do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 33a ust. 6,34a ust. 2 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r.,poz. 1983), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1, 

art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2136 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W Uchwale Nr XVIII/211/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie 

ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do zwolnień i ulg, sposobu ustalania opłaty dodatkowej 

i manipulacyjnej w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli realizowanej na obszarze Gminy Stalowa Wola 

oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

zmienionej Uchwałą Nr LI/660/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 19 maja 2017 r., zmienionej 

Uchwałą Nr LXXI/918/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 23 marca 2018 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 4 po punkcie 16 dodaje się punkt 17, w brzmieniu: 

„17) osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, które ukończyły 55 rok życia, 

będące jednocześnie mieszkańcami Gminy Stalowa Wola, na podstawie biletu wolnej jazdy 

wydanego przez operatora publicznego transportu zbiorowego po okazaniu decyzji 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego  

i innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w Stalowej Woli.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli 

 

 

Stanisław Sobieraj 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 listopada 2018 r.

Poz. 4758


		2018-11-09T13:07:48+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




