
 

 

UCHWAŁA NR XLV/1335/18 

RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 30 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 

organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania 

z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych 

Na podstawie art. 50a ust. 1 i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2136, poz. 2371, z 2018 r., poz. 317, poz. 650, poz. 907) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827, z 2018 r., poz. 1496, poz. 1693), 

Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi 

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób 

uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego poz. 1593), zmienionej uchwałą Nr X/189/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3145), uchwałą Nr XI/236/15 z dnia 8 września 2015 r. (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3808), uchwałą Nr XI/237/15 z dnia 8 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego poz. 3809), uchwałą Nr XIII/296/15 z dnia 17 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachod-

niopomorskiego poz. 5473), uchwałą Nr XXII/504/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-

morskiego poz. 3817), uchwałą Nr XXII/505/16 z dnia 6 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-

skiego poz. 3818), uchwałą Nr XXXIII/898/17 z dnia 12 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-

skiego poz. 4128), uchwałą Nr XXXVI/1068/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-

skiego poz. 38), uchwałą Nr XXXVI/1083/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

poz. 1013), uchwałą Nr XLI/1184/18 z dnia 22 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2596), 

uchwałą Nr IV/N/1254/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3985), w za-

łączniku Nr 2 w ust. 1 po pkt 26 dodaje się pkt 27 w brzmieniu: 

„posiadacze biletów na mecz Pogoni Szczecin, w dniu meczu, w godz. 12.00 - 23.59, za okazaniem potwier-

dzenia zakupu w formie: 

a) biletu/karnetu okolicznościowego, 

b) biletu/karnetu paragonowego, 

c) wydruku z systemu internetowego (dopuszcza się również okazanie potwierdzenia na urządzeniu mo-

bilnym), wydruku otrzymanego od punktów sprzedaży w regionie, 

d) zaproszenia na pojedynczy mecz.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 
  

 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 
 

Stefania Biernat 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 grudnia 2018 r.

Poz. 5702
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