
Załącznik
do uchwały nr 225/XIV/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE 
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady 
Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe 

osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Lublinie

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t.  Dz. U. z 2011 r. Nr 
197, poz. 1172) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity 
tekst  uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r.
w  sprawie  opłat  za  usługi  przewozowe  osób  środkami  lokalnego  transportu 
zbiorowego  zlecane  przez  Zarząd  Transportu  Miejskiego  w  Lublinie,
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1)  uchwałą  nr  938/XXXVIII/2010 Rady Miasta  Lublin  z  dnia  28  stycznia  2010 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr  762/XXXIII/2009 Rady Miasta  Lublin  z  dnia  18 
czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego 
transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 32, poz. 718),

2) uchwałą nr 1002/XL/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 
r.  w sprawie opłat  za usługi  przewozowe osób środkami  lokalnego transportu 
zbiorowego zlecane przez  Zarząd Transportu  Miejskiego w Lublinie  (Dz.  Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 50, poz. 1065),

3) uchwałą nr 98/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 
r.  w sprawie opłat  za usługi  przewozowe osób środkami  lokalnego transportu 
zbiorowego zlecane przez  Zarząd Transportu  Miejskiego w Lublinie  (Dz.  Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 86, poz. 1615).

Przewodniczący Rady Miasta
                  Lublin

         / - / Piotr Kowalczyk


