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UCHWAŁA NR L/383/14
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie
zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Lubinie oraz
określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej
w gminnym regularnym przewozie osób w Lubinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 385) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia
cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Lubinie oraz określenia sposobu ustalania
wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób
w Lubinie (tekst jednolity ogłoszony w załączniku Nr 1 do Obwieszczenia Nr XXXIII/254/13 Rady Miejskiej
w Lubinie z dnia 24 stycznia 2013 r.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r, lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Górzyński

