
  

UCHWAŁA NR LI/789/18 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 18 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe transportu 

zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.
1)

) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.
2)

), uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVI/690/18 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia cen 

maksymalnych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej (Dz. Urz. 

Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 360) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) bilet specjalny dobowy dla uczestnika wydarzenia grupowego – 2,50 zł.”; 

2) w § 1 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Bilet specjalny dobowy dla uczestnika wydarzenia grupowego obowiązuje do północy 

w ustalonym dniu, na obszarze I strefy taryfowej. Do nabycia biletu upoważniony jest organizator 

jednorazowego wydarzenia kulturalnego, sportowego, konferencji, zjazdu lub innego, w którym 

organizator deklaruje udział co najmniej 30 osób. Dokumentem przewozu jest identyfikator uczestnika 

wydarzenia, bilet wstępu lub inny uzgodniony dokument, zawierający numer seryjny i datę wydarzenia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Mariusz Krzysztof Gromko 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2017 r. poz. 2371; z 2018 r. poz. 317, 650, 

907. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 czerwca 2018 r.

Poz. 2893
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