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UCHWAŁA NR XVIII/182/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 16 maja 2012 r.

o zmianie uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r.  
w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej. 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r.Nr142,poz.1591z późn.zm.),art.8 ust.1 ustawyz dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 
1050 z późn. zm.), art. 34a. ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, 
poz. 601 .z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 9 . z późn. zm.); Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nast ę puje: 

§ 1. W Uchwale Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za 
przewóz osób środkami komunikacji miejskiej zmienionej uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia6 kwietnia2011r.wprowadza się zmianę w § 1 w ten sposób, że w miejsce słów „bilet ulgowy 0,99 zł” 
wpisuje się słowa„bilet ulgowy 1,00 zł”. 

§ 2. § Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu pismem znak: TK/1183/2012 w dniu 
12 kwietnia br. zwrócił się do Burmistrza Miasta Sandomierza z prośbą o zmianę ceny biletu ulgowego z 0,99 zł 
na 1,00 zł. W opinii wnioskodawcy działający w autobusach miejskich system dystrybucji biletów (mobilny 
automat biletowy) nie spełnia właściwie swojej funkcji w przypadku kiedy jest konieczne przyjmowanie 
i wydawanie bilonu o nominale 1 gr. 

System mobilnej dystrybucji biletów niejako wymusza potrzebę uproszczenia systemów taryfowych 
w komunikacji miejskiej poprzez ograniczenie stosowania w automatach biletowych monet o nominałach: 1 gr, 
2 gr i 5 gr. 


