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3074
Uchwala nr XII/70/2007 RADY MIASTA LUBOÑ
z dnia 19 lipca 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³at za korzystanie z przewozów regularnych organizowanych przez Miasto Luboñ.
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050
ze zmianami) Rada Miasta Luboñ uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XX/100/2004 Rady Miasta Luboñ z dnia
4 marca 2004 r. w sprawie op³at za korzystanie z przewozów
regularnych organizowanych przez Miasto Luboñ, zmienionej
uchwa³¹ nr XXXIII/166/2005 z dnia 24 marca 2005 r. oraz
uchwa³¹ nr L/245/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §1
a) Dotychczasowa treæ §1 do dwukropka otrzymuje
brzmienie:
,,Ustala siê nastêpuj¹ce ceny biletów jednorazowych normalnych oraz ceny biletów ulgowych w tych przypadkach,
gdy ulga przys³uguje na podstawie uchwa³y Rady Miasta
Luboñ:;
b) Obecna treæ §1 otrzymuje oznaczenie jako §1 ust. 1;
c) dodaje siê ust. 2 w §1, który otrzymuje brzmienie:
Wysokoæ ulg w cenie biletów przys³uguj¹cych na
podstawie przepisów prawa powszechnego oblicza siê

na podstawie tych przepisów, a wyliczone w ten sposób ceny biletów ulgowych publikowane s¹ w Regulaminie przewozów.;
2) w za³¹czniku do uchwa³y:
a) w punkcie I dodaje siê podpunkt 14), który otrzymuje
brzmienie:
osoby uprawnione do bezp³atnych przejazdów na
podstawie przepisów prawa powszechnego
b) w punkcie II wykrela siê podpunkty 1 i 2., dotychczasowe podpunkty 3, 4 i 5 otrzymuj¹ oznaczenie 1, 2
i 3, a poza tym dodaje siê punkt 4, który otrzymuje
brzmienie: ,, osoby uprawnione do przejazdów ulgowych na podstawie przepisów prawa powszechnego.
§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Luboñ.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2007r.
Przewodnicz¹cy Rady
() Ryszard Olszewski

