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UCHWAŁA NR XLV.237.2013
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 27 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę nr XLII.218.2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie cen za usługi przewozowe
transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.
U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( j.t.Dz. U. z 2013 r., poz.
385 ) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1173
z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLII.218.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie cen
za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 pkt 1) lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:
"b) posiadającej uprawnienia do ulg 50 % - 1,50 zł"
2. § 1 ust. 1 pkt 2) lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
"a) bilety miesięczne ulgowe 50 % - 40,00 zł"
3. § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
"4. Do korzystania z przejazdów ulgowych 50 % uprawnieni są:
1) dzieci od lat 4 do osiągnięcia wieku szkolnego
2) uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie oraz uczniowie o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności
3) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka)
4) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studenci szkół
wyższych
5) osoby, które ukończyły 65 lat i renciści
6) emeryci, którzy ukończyli 60 lat"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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