UCHWAŁA NR 637
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 617 Rady Miasta Konina z dnia
27 października 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy
osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym,
świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1oraz ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 ze zm.), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) - Rada Miasta
Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr 617 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku w sprawie
ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem
zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz
określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, dokonuje się
następujących zmian:
§ 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„2. Bilet 24-godzinny normalny o nominale 15 zł, uprawnia w sobotę lub w niedzielę
do przejazdu 5 osób, z czego dwie mogą być starsze niż 15 lat.”
§ 2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 4.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 637
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 617 Rady Miasta Konina z dnia
27 października 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu
ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład
Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych
i ulgowych przejazdów.
Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. 2021 r. poz. 1371) dla organizacji publicznego
transportu zbiorowego do organizatora należy ustalenie opłat za przewóz oraz innych
opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2020 r., poz. 8).
Przedmiotową uchwałą reguluje się przepisy taryfowe w publicznym transporcie
zbiorowym, obowiązujące w przewozach pasażerskich na terenie Miasta Konina.
Uchwała określa szczegółowo:
1. zasady uiszczania opłat za przejazd,
2. uprawnienia wynikające z korzystania z poszczególnych rodzajów biletów,
3. zasady ustalania ważności biletów,
4. zasady ustalania opłat dodatkowych za naruszenie przepisów taryfowych
i porządkowych,
5. tryb anulowania tych opłat i zasady pobierania opłat manipulacyjnych.
Zmiana uchwały następuje z uwagi na konieczność usunięcia oczywistej omyłki
pisarskiej, polegającej na wpisaniu w § 2 ust. 2 uchwały ceny biletu 24-godzinnego
normalnego na poziomie 12 zł, zamiast ceny 15 zł wynikającej wprost z ceny tego
biletu określonej w § 2 ust. 1 pkt 1.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

