
UCHWAŁA  NR  XLIX/925/06
Rady Miasta Szczecin

z dnia 9 stycznia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu
zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami 
lokalnego transportu zbiorowego

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 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97,
poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 210, poz. 2135) oraz art. 15 ust. 5 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo 
przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2002 r. Nr 125, poz. 1371, 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
i Nr 281, poz. 2780); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/105/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2003 r zmienionej 
Uchwałą Nr XXVI/515/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 r. wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2:
a) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pasażerowie zamierzający wysiąść na przystanku komunikacji dziennej oznaczonym 
„na żądanie” oraz na wszystkich przystankach obowiązujących w komunikacji nocnej, 
winni odpowiednio wcześniej uprzedzić prowadzącego pojazd wciskając przycisk sygna-
lizacyjny, a osoby zamierzające wsiąść na tego typu przystanku winny dać znać poprzez 
wyraźne podniesienie ręki.”

b) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do kontroli biletów uprawnieni są kontrolerzy biletowi, a prowadzący pojazd noc-
nych linii komunikacyjnych do żądania podczas wsiadania okazania biletu uprawniające-
go do przejazdu (lub jego zakupu u kierowcy), posiadający identyfikator ze zdjęciem za-
wierający numer służbowy, nadruk Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, termin wa ż-
ności, podpis i pieczęć wystawiającego identyfikator.”

2) w załączniku Nr 4 w § 1:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pracownicy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej Szczecina i Polic na podstawie 
dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i byli pracownicy tych przedsiębiorstw (eme-
ryci i renciści oraz byli pracownicy otrzymujący zasiłki i świadczenia przedemerytalne) 
na podstawie zaświadczenia .”



b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej”

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Honorowi dawcy krwi na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd Miasta 
Szczecin, zgodnie z regulaminem ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały
Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


