
Uchwała Nr XXVI/333/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 23 września 1996 r. 

w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (j. t. Dz. U. Nr 27 poz. 

195 z 1988 r., z 1990 r. Nr 34 poz. 198, z 1991 r. Nr 100 poz. 442, z 1993 r. Nr 11 poz. 50, z 

1994 r. Nr 111 poz. 536) oraz art. 40 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 89, poz. 401) i 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 stycz nia 1995 r. w 

sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty 

należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą 

do środków transportowych zwierząt i rzeczy oraz spowodowanie zatrzymania lub zmiany 

trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny (Dz. U. Nr 5 poz. 28) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/222/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26 lutego 

1996 r. w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe w części V zdanie 

ostatnie 

1. wykreśla się zdanie o treści: 

“Opłata manipulacyjna pobierana w przypadku anulowania opłaty dodatkowej wynosi 

10% jej wartości.” 

2. dopisuje się zdanie o treści: 

“Anulowanie opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu następuje, jeżeli osoba, na którą 

opłata została nałożona, w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia kontroli okaże się 

posiadaniem ważnego (na dzień kontroli) imiennego biletu miesięcznego lub 3-

miesięcznego, albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub 

ulgowego.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem 01 

października 1996 r. 



Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 


