UCHWAŁA NR XXXVI/714/16
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego
transportu zbiorowego
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, poz. 1597), art. 50a ust. 1, art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, poz. 1920,
poz. 1954) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 915, z 2016 r. poz. 1954) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Opola nr VIII/111/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 2 uchwały dodaje się pkt III w następującym brzmieniu:
„III. Ceny, o których mowa w pkt I-II, mają charakter cen maksymalnych.”;
2) w § 3 uchwały dodaje się pkt 1a w następującym brzmieniu:
„1a) Zwalnia się od pomniejszenia, o którym mowa w pkt 1 osoby dokonujące zwrotu
biletów zakupionych przed dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązujących na trasach, na
których w związku z powiększeniem granic administracyjnych Miasta Opola następuje
zmiana taryfy biletowej.”;
3) w § 4 uchwały dodaje się ust. 6-8 w następującym brzmieniu:
„6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1-4, w terminie
7 dni od daty wystawienia, jej wysokość obniża się o 30%.
7. Jeżeli pasażer udokumentuje uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu
albo dostarczy ważny dokument przewozu (bilet imienny), którego nie okazał podczas
kontroli oraz uiści opłatę manipulacyjną nie później niż w terminie 7 dni od dnia
przewozu – należność określona w wezwaniu do zapłaty podlega umorzeniu,
a w przypadku jej uiszczenia zwrotowi.
8. Ustala się następujące ceny za wydanie:
a) duplikatu legitymacji – 5 zł,
b) wtórnika do biletu imiennego – 5 zł,
c) obwoluty – 2 zł.”;
4) w § 5 ust. 2-3 otrzymuje brzmienie:
„2. Od dnia 1 stycznia 2017 r. w środkach transportu Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu obowiązują bilety z nadrukiem Miasto
Opole bądź z nadrukiem MZK Sp. z o.o. Opole.
3. Dotychczas obowiązujące w środkach transportu Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu bilety jednorazowe z nadrukiem MZK
Sp. z o.o. Opole, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

Id: 12CC3EF0-55F3-41FE-BC16-A0E3E203DA4D. Podpisany

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Marcin Ociepa
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