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UCHWAŁA NR 305/16
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 12 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych
przewozach pasażerskich.
Na podstawie art. 50a ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015
r. poz. 1440 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr 883/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie
ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o
charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r.
poz. 2981), wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli Lp. 1 otrzymuje brzmienie:
Lp.
1.

Rodzaj biletu
Bilet jednorazowy na liniach dziennych i sezonowych
- w granicach administracyjnych miasta:
- normalny
- ulgowy ½ ceny biletu normalnego
- poza granicami administracyjnymi miasta
- normalny
- ulgowy ½ ceny biletu normalnego

Cena zawiera podatek VAT (zł)
2,80
1,40
2,80
1,40

2) w tabeli Lp. 3 otrzymuje brzmienie:
Lp.
3.

Rodzaj biletu
Cena za przejazd:
- na całej trasie miejsko-podmiejskiej jest dwukrotnością
ceny biletu określonej w pkt. 1 lub 2 tabeli
- na linii sezonowej jest jednokrotnością ceny biletu
określonej w pkt. 1 lub 2 tabeli

Cena zawiera podatek VAT (zł)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

1) Zmiany

teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1753, poz. 1890 i
poz. 1893.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Marcin Czyżniewski

