UCHWAŁA NR XXXIV/414/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 24 listopada 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu
osób, bagażu i zwierząt domowych w środkach transportu zbiorowego białostockiej
komunikacji miejskiej.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz 1337 oraz z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (Dz. U. z 2000 r Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr
97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/264/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r.w
sprawie wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób bagażu i zwierząt
domowych w środkach transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
wprowadza się nastepujące zmiany:
1) w załączniku do uchwały w § 12 pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) 24-godzinny: przez 24 godziny od momentu skasowania w kasowniku
elektronicznym, na liniach dziennych,”
2) w załączniku do uchwały w § 12 pkt 1) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) 3-dniowy weekendowy: w trzech kolejnych dniach, to jest w piątek, sobotę i niedzielę
na liniach dziennych, po skasowaniu w kasowniku elektronicznym.”
3) w załączniku do uchwały § 72 otrzymuje brzmienie:
„§ 72 Nałożona przez kontrolera opłata dodatkowa może być obniżona do poziomu
określonego w obowiązujących przepisach, przy zachowaniu określonych
terminów, pod warunkiem:
1) Potwierdzenia w ewidencji organizatora przewozu faktu posiadania na
czas wystawienia opłaty dodatkowej, imiennego biletu okresowego.
2) Przedstawienia dokumentów uprawniających Pasażera do przejazdów
bezpłatnych lub ulgowych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
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