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Poz. 8070
UCHWAŁA NR XLIII/704/21
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 22 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr X/187/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabranych ze sobą do
środka transportowego rzeczy lub zwierząt.
Na podstawie art. 34a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 8 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 ppkt. b, art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miasta Oświęcim postanawia:
§ 1. W uchwale Nr X/187/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat
dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabranych ze sobą do środka transportowego
rzeczy lub zwierząt, wprowadzić następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „jako 100 - krotność tej ceny za przejazd bez odpowiedniego
dokumentu przewozu”,
2) w
§
2 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
„W przypadku
natychmiastowego
uiszczenia
opłaty
lub w terminie do 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty, wysokość
opłaty dodatkowej ustalonej w § 2 ust. 1 pkt. 1-3 obniża się o 20%”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

