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4350
UCHWAŁA Nr XL/530/2009 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity z 2000
r. Dz.U. Nr 50, poz. 601 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§1.1. Ustala się wysokość opłaty dodatkowej w
transporcie zbiorowym, biorąc za podstawę cenę
najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób:
1) jako 50 - krotność tej ceny - za przejazd bez
odpowiedniego dokumentu przewozu;
2) jako 40 - krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;
3) jako 20 - krotność tej ceny - za zabrane ze sobą
do środka transportu rzeczy lub zwierząt, za
których przewóz taryfa przewiduje opłaty, bez
odpowiedniego dokumentu przewozu;
4) jako 150 - krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany

trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.
2. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni, jej wysokość
ulega obniżeniu o 30%.
§2. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności
związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty
dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10% tej
opłaty, ustalonej w sposób określony w §1.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Ryszard Taciak

4351
UCHWAŁA Nr XL/533/2009 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie: systemu miejskiej informacji wizualnej
na podstawie:
art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala, co następuje:
§1. W celu uporządkowania przestrzeni publicznej
i osiągnięcia ładu przestrzennego oraz dla poprawy
stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa wprowadza się na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego system miejskiej informacji wizualnej, na który
składają się tablice będące nośnikami tej informacji
– według wzorów określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. System miejskiej informacji wizualnej tworzą:
A. tablice do informacji adresowej
B. tablice do informacji ulicowej,
C. tablice do informacji kierunkującej (ważne

punkty miasta, jak dworce, urzędy administracyjne,
obiekty kulturalne zostaną uwzględnione).
§3. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do wprowadzenia
systemu miejskiej informacji wizualnej w zakresie
swoich kompetencji.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Ryszard Taciak

