
Proszę o przyjęcie i skierowanie pod obrady merytorycznych
komisji Rady Miejskiej oraz sesji projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym, w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej
w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin
sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych.

W związku z podjęciem przez radnych Rady Miejskiej w Nysie uchwały
Nr XLI/618/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
„ Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 - 2023",
proponuje się realizację tego programu poprzez wprowadzenie
możliwości korzystania przez seniorów powyżej 60 roku życia
z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w niedziele i święta.
Proponuje się również wprowadzenie biletów 6-miesięcznych,
normalnych uprawniających do wielokrotnego przejazdu jednej osoby na
wszystkich  liniach  komunikacyjnych  w poszczególnych  strefach.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały.

Pan
Paweł Nakonieczny
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nysie

BURMISTRZ ^YSY
nl. Kolejowa 1520A8 -

48-300 Nys*;

GKD.GK.0006.7.2018Nysa, d



YSY

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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dowód osobisty lub inny dokument
stwierdzający tożsamość
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Dokumenty poświadczające
uprawnienie do korzystania

z przejazdów bezpłatnych

Osoby powyżej 60 roku życia
2

Określenie grupy uprawnionych

1.
1

i.p.

2) w 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych w niedzielę i święta uprawnieni są:

300,00

220,00

160,00
3

Cena w zl za

przejazd jednej
osoby

Bilet 6- miesięczny normalny, uprawniający do przejazdu jednej osoby powyżej
60 roku życia w trzech strefach

Bilet 6-miesięczny normalny, uprawniający do przejazdu jednej osoby powyżej
60 roku życia na wszystkich liniach komunikacyjnych w dwóch strefach

Bilet 6-miesięczny normalny , uprawniający do przejazdu jednej osoby powyżej
60 roku życia na wszystkich liniach komunikacyjnych w jednej strefie

2

Rodzaj i nazwa biletu

6.

5.

4.
1

l.p.

Na podstawie podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r.  poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 50a ust.l  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
0publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650, 907
11669) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-  Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r.

poz. 1983) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje :

1. W uchwale Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia
cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze

użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin
sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych (Dz.Urz. Woj. Opól. poz. 2892, ze zm.) wprowadza

się następujące zmiany:

1) w 4 w ust. 2 w tabeli dodaje się pkt 4, 5 i 6 w brzmieniu :

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIY/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie

zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie

Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych.

z dnia 14 września 2018 r.
Zatwierdzony przez

Projekt
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Uzasadnienie:

Uchwałą NrXLI/618/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji
„Program na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023".

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmian dotyczących
możliwości korzystania przez osoby powyżej 60 roku życia z bezpłatnych przejazdów w niedziele
i święta autobusami komunikacji miejskiej na wszystkich liniach i we wszystkich strefach
komunikacyjnych. Zaproponował również wprowadzenie biletów 6- miesięcznych normalnych,
uprawniających do przejazdu jednej osoby na wszystkich liniach komunikacyjnych w rozbiciu na
poszczególne strefy przy zastosowaniu ulgi kwotowej.

Poczynania te spowodują większe zainteresowanie podróżowaniem środkami komunikacji miejskiej,
co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie emisji spalin do atmosfery, co

poprawi jakość powietrza w mieście i gminie Nysa.


