
Uchwała Nr 720/XXVIII/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego

zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, 
z późn. zm.) oraz art. 50a ust. 1 i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje.

W uchwale nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi 
przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Lublinie (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 13 lipca 2015 r. poz. 2274), zmienionej 
uchwałą nr 314/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. poz. 5149), zwanej dalej „uchwałą”, uchwala się następujące zmiany:

§ 1
1. W § 2 uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych § 1 pkt 1) uchwały nr 314/XI/2015 Rady Miasta 

Lublin z dnia 19 listopada 2015 r., dodaje się pkt 6) w brzmieniu: „6) biletów turysty - przez które należy 
rozumieć bilety elektroniczne kodowane wyłącznie na tzw. Lubelskich Kartach Turysty - uprawniające 
do wielokrotnych przejazdów na dowolnych trasach, z możliwością przesiadania się do innych pojazdów, 
w czasie określonym na bilecie liczonym od momentu jego skasowania, w obrębie Pełnej Strefy Biletowej 
(1+2), bilet turysty stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu”.

2. W tabeli załącznika nr 3 do uchwały w brzmieniu uchwały nr 314/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 
19 listopada 2015 r. dodaje się nową kategorię opłat oznaczoną: „Lp. 4. BILETY TURYSTY” z punktami: 
„4.1. Bilet turysty 24-godzinny - ważny przez 24 godziny od momentu skasowania z możliwością 
przesiadania się do innych pojazdów”, a w kolumnach precyzujących opłaty za bilety normalne i ulgowe 
zamieszcza się kwoty: dla biletu normalnego „13,00”, a dla biletu ulgowego „6,50” i „4.2. Bilet turysty
72-godzinny - ważny przez 72 godziny od momentu skasowania z możliwością przesiadania się do innych 
pojazdów”, a w kolumnach precyzujących opłaty za bilety normalne i ulgowe zamieszcza się kwoty: 
dla biletu normalnego „22,00”, a dla biletu ulgowego „11,00”.

3. W części A załącznika nr 4 do uchwały dodaje się pkt 17: „17. Osoby, które nabyły status działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693, z późn. zm.) - Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji 
antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji 
antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 24 kwietnia 2017 r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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