UCHWAŁA NR XXXII/256/17
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie
zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. ze
zm.) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2016.1867 t.j.
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące rodzaje i ceny biletów za przejazd środkami miejskiego transportu zbiorowego na
liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kostrzyn nad Odrą:
RODZAJ BILETU

CENA BLETU NORMALNEGO

CENA BILETU DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO
KORZYSTANIA Z ULGI GMINNEJ

3,00 zł.

1,50 zł.

40,00 zł.

20,00 zł.

BILET JEDNORAZOWY: za przejazd jednej
osoby do zakupu w autobusie
BILET MIESIĘCZNY: za przejazd jednej
osoby zobowiązujący na wszystkie linie do
zakupu w autobusie

2. Ceny biletów, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
§ 2. 1. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:
OKRESLENIE GRUPY
UPRAWNIONYCH
UCZNIOWIE SZK ÓL PODSTAWOWYCH
I PONAD PODSTAWOWYCH
EMERYCI I RENCIŚCI

RODZAJ BILETU
BILET JEDNORAZOWY
BILET MIESZIĘCZNY
BILET JEDNORAZOWY
BILET MIESZIĘCZNY

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY
UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA
Z PRZEJAZDU
Aktualna legitymacja szkolna
Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający
tożsamość i legitymacja rencisty lub emeryta

2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
OKRESLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH
Inwalidzi I grupy i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
i ch pełnoletni opiekun wskazany w trakcie przejazdu.
Osoby niewidome oraz ociemniałe i ich przewodnik- osoba, która
ukończyła 13 lat wskazana w trakcie przejazdu lub pies przewodnik.
Dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku do 25 roku życia ich
pełnoletni opiekun wskazany w trakcie przejazdu od miejsca
zamieszkania lub pobytu do przedszkola. Szkoły, domu pomocy
społecznej zakładu opieki zdrowotne, poradni psychologiczno
pedagogicznej i z powrotem.
Osoby, które ukończyły 70 rok życia.
Dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE DO
KORZYSTANIA Z PRZEJAZDU
Dokument
potwierdzający
inwalidztwo
lub
stopień
niepełnosprawności
Dokument
potwierdzający
inwalidztwo
lub
stopień
niepełnosprawności
Dokument potwierdzający niepełnosprawność

Dokument potwierdzający tożsamość
Dokument stwierdzający wiek dziecka

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2017r.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz
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