
 

 

UCHWAŁA NR LI/660/17 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 19 maja 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do zwolnień i ulg, 

sposobu ustalania opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli 

realizowanej na obszarze Gminy Stalowa Wola oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień 

międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.), art. 33a ust. 6, 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. prawo przewozowe (t.j.Dz. U. z 2015r.,poz. 915 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1 

art. 50b  ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1867 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/211/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie 

ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do zwolnień i ulg, sposobu ustalania opłaty dodatkowej 

i manipulacyjnej w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli realizowanej na obszarze Gminy Stalowa Wola 

oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) po §3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. 1. Przewóz rowerów (za wyjątkiem rowerków dziecięcych) oraz przewóz zwierząt 

(za wyjątkiem zwierząt przewożonych w koszach, klatkach, słoikach, itp. oraz psów przewodników osób 

niewidomych) podlega opłacie w wysokości odpowiadającej cenie odpowiedniego biletu jednorazowego 

normalnego, z zastrzeżeniem iż opłata za przewóz rowerów ustalona zostaje jako dwukrotność ceny 

biletu jednorazowego. 

2. Opłaty za przewóz rowerów oraz zwierząt uiszcza się na zasadach i w sposób określony dla 

biletów jednorazowych.”; 

2) W § 4 po punkcie 7 dodaje się punkt 7a, w brzmieniu: ”7a) osoby pobierające świadczenia 

przedemerytalne, które ukończyły 55 rok życia, będące jednocześnie mieszkańcami Gminy Stalowa Wola, 

na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez operatora publicznego transportu zbiorowego 

po okazaniu zaświadczenia o przyznaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w Stalowej Woli;”. 

3) § 5 pkt 1 przyjmuje brzmienie: 

„1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych nie dłużej niż 

do ukończenia 24 roku życia oraz uczniowie pobierający naukę wyłącznie w zakładach 

rzemieślniczych, nie dłużej niż do 21 roku życia. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest 
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ważna legitymacja szkolna, a w przypadku uczniów zakładów rzemieślniczych ważna legitymacja 

uczniowska wydana przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli;”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  

Województwa  Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 r. 

  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Stalowej Woli 

 

Stanisław Sobieraj 
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