
Uchwała Nr XXXIX/488/97
Rady Miasta Szczecina

z dnia 27 października 1997 r.

w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995 r. 
Nr 119, poz. 575; z 1997 r. Nr 23, poz. 117) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 
469; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; nr 106, poz. 679; Nr 107, poz.686; Nr 113, 
poz. 734)
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uchwala, co następuje:
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1. § 1 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
"Wprowadza się regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami miejskiej 
komunikacji zbiorowej w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały", w 
brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. § 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
"Przepisy taryfowe przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji 
miejskiej w Szczecinie zawiera załącznik nr 3 do uchwały", w brzmieniu ustalonym w 
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. W § 1 dodaje się ust. 5 o następującej treści:
"Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pojazdami komunikacji 
miejskiej w Szczecinie, określa załącznik nr 4 do uchwały", w brzmieniu ustalonym w 
załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Skreśla się § 2. 
5. Dotychczasowe § 3, § 4 i § 5 otrzymują odpowiednio numerację: § 2, § 3 i  § 4. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Zalewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/488/97
Rady Miasta Szczecina
z dnia 27 października 1997 r.


