
 

 

UCHWAŁA NR VII/40/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

z dnia 4 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 01 marca 2016 r.  

w sprawie uchwalenia CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o. o. w Dębicy zmienionej Uchwałą nr XXIX/302/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.  

oraz Uchwałą nr XLV/496/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt. 10, art. 50a ust. 1, 

art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2016), Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 

01 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia CENNIKA USŁUG PRZEWOWOYCH Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy zmienionej Uchwałą nr XXIX/302/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. oraz 

Uchwałą nr XLV/496/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.: 

1. W Załączniku do Uchwały nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 01 marca 2016 r. 

w Rozdziale II ust. 4 Tabela nr 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

Lp. 

Uprawnienia do ulgowych przejazdów na terenie Miasta Dębicy na podstawie biletów 

okresowych dla uczestników programu pn. "Dębicka Karta Seniora" (50 % w stosunku do 

aktualnie obowiązujących cen i uprawnień do przejazdów ulgowych określonych w Cenniku 

Usług Przewozowych)  

Uprawnieni 

Dokument potwierdzający 

uprawnienie do dodatkowej ulgi 

przewozowej 

1. 

Osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na terenie 

Miasta Dębica (posiadające zameldowanie na pobyt stały lub 

czasowy na terenie miasta Dębica). 

Dębicka Karta seniora - ulga  

50 %  

2. 

Osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na terenie 

Miasta Dębica (posiadające zameldowanie na pobyt stały lub 

czasowy na terenie miasta Dębica) wymienieni w tabeli nr 

3 lp. 1, 3 i 4 lub w Tabeli nr 5 lp. 2, 4 i 5 

Dębica Karta Seniora wraz  

z dokumentem wymienionym 

w Tabeli nr 3 lp. 1, 3 i 4 lub  

w Tabeli nr 5 lp. 2, 4 i 5 
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2. W Załączniku do Uchwały nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 01 marca 2016 r. 

w Rozdziale IV pkt. 3 wykreśla się ostatnie zdanie tj. „Bilety miesięczne wykupione na strefę miejską są ważne 

na wszystkich liniach w granicach strefy miejskiej” i dopisuje się zdanie o treści „Każdy wykupiony bilet 

miesięczny jest ważny na wszystkich liniach w granicach strefy miejskiej”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Mateusz Cebula 
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