
  

UCHWAŁA NR XII/170/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Supraśl Programu Ulg 

w publicznym transporcie zbiorowym 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1349, poz. 1696, poz. 1815) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XI/153/2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 19 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Supraśl Programu Ulg publicznym transporcie zbiorowym  

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 4705) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Program Ulg w publicznym transporcie zbiorowym będzie obowiązywać w publicznym 

autobusowym transporcie zbiorowym świadczonym na liniach w relacji Białystok – Kopna Góra przez 

Supraśl przez przewoźnika, który posiada zawartą z Gminą Supraśl umowę o świadczenie usług 

transportowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie przepisów ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami)”; 

2) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Ulgi nie przysługują osobom, które korzystają z ulg ustawowych na bilety miesięczne 

w transporcie drogowym”; 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. 1. Podstawą do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 4 ust. 1, będzie wydawany przez 

Burmistrza Supraśla odpowiedni dokument imienny potwierdzający prawo do korzystania z ulg, 

zawierający imię i nazwisko,  miejscowość zamieszkania oraz zdjęcie. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, będzie wydawany na okres 2 lat. Po upływie tego okresu 

niezbędne będzie wydanie nowego dokumentu. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia uprawienia do 

ulgi mieszkaniec będzie zobowiązany niezwłocznie poinformować pisemnie o tym fakcie Burmistrza 

Supraśla oraz zwrócić dokument, o którym mowa w ust. 1”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady 

Monika Suszczyńska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 listopada 2019 r.

Poz. 5212
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