
Uchwała Nr 391/XIX/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 
kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat 

dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego 
transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje. 

§ 1
1. W tytule uchwały nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 

2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz 
opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego, zwanej 
dalej „uchwałą” - zamiast zapisu „w środkach gminnego transportu 
zbiorowego” zamieszcza się zapis „w przewozach środkami lokalnego 
transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Lublinie”. 

2. W § 2 uchwały zamiast zapisu „cenę przejazdu jednorazowego normalnego 
ustaloną przez danego przewoźnika” zamieszcza się zapis „opłatę za 
najtańszy bilet normalny uprawniający do przejazdu na całej długości trasy 
tj. do przystanku końcowego, ustaloną uchwałą Rady Miasta Lublin 
w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu 
zbiorowego, zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie”. 

3. W § 3 uchwały - zamiast wyrazu „przewoźnika” zamieszcza się wyrazy 
„Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie”. 

4. W uchwale dodaje się zapis § 4 „§ 4. Czynności związane z ustalaniem 
wysokości opłaty dodatkowej, jej zwrotem, umorzeniem a także 
z ustalaniem wysokości opłaty manipulacyjnej, o których mowa w § 2 i § 
3 uchwały, wykonywane są przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Lublinie.” 

5. Dotychczasowe oznaczenia § 4 do § 6 w uchwale, otrzymują odpowiednio 
oznaczenia § 5 do § 7. 

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3
Tekst uchwały wraz z wprowadzonymi zmianami podlega ogłoszeniu przez 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie również w środkach lokalnego 
transportu zbiorowego. 
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§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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