
RADA #UEJSKA
W MOS[NiE

UCHWAŁA NR LIV!378/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca Uchwalę Nr LII/427/02 Rady Miejskiej w Mosinie z 24 stycznia 2002 r. w sprawie cen za usiugi
przewozowe gminnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r.,

Nr 45, poz. 236), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. W Uchwale Nr Ł111427102 Rady Miejskiej w Mosinie z 24 stycznia 2002 r. w sprawie cen za usługi
przewozowe gminnego transportu zbiorowego, wprowadza się następujące zmiany:

w 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) IJstala się dwie strefy biletowe:

a) Strefę A — obejmującą trasę Mosina-Krosno-Borkowice

b) Strefę B — obejmującą trasę Mosina-Puszczykowo-Rogalinek-Rogalrn-Mieczewo-Radzewice

2) Ustala się ceny biletów za przejazdy gminnym transportem zbiorowym określone w załączniku nr 1.

3) Nie podlega opłacie przewóz rzeczy i zwierząt domowych, który powinien odbywać się z zachowaniem
warunków określonych w odrębnych przepisach”.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
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Uzasadnienie

Głównym celem tej uchwały jest stworzenie taryfy dostosowanej do planowanej obsługi transportu
zbiorowego. Aby to osiągnąć, wprowadza się podział obszaru aglomeracji na dwie strefy. Strefa A obejmie
trasę: Mosina-Krosno-Borkowice, a strefa B: Mosina-Puszczykowo-Rogalinek-Rogalin-Mieczewo-Radzewice.

Ceny biletów w poszczególnych strefach zróżnicowano ze względu na różnice w odległościach
pokonywanych przez pasażerów w trakcie podróży oraz w kosztach funkcjonowania poszczególnych linii
komunikacji publicznej.

Wprowadza się również zwolnienie z opłaty za przewóz rzeczy i zwierząt domowych, który powinien
odbywać się z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach, określonych regulaminem.

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów gminnym transportem zbiorowym określone są
w uchwałach Rady Miejskiej w Mosinie: Nr L1X1467!02 z dnia 2”7 czerwca 2002 r. i Nr XLVII/3”70/05 z dnia
29 września 2005 r.
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Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LIV/378/13

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ceny biletów za przejazdy gminnym transportem zbiorowym

Lp . Ceny
Rodzaj biletow

. normalne ulga 50%
I. Bilety jednorazowe

1. na linie strefa A 2,40 zł 1,20 zł

2. na linie strefa B 3,20 zł 2,20 zł

ILBilety 30-dniowe

1. na linie strefa A 52,00 zł 26,00 zł

2. na linie strefa B 47,00 zł 32,00 zł

III. Bilety 3-miesięczne

1. na linie strefa A 153,00 zł 76,50 zł

2. na linie strefa B 126,00 zł 63,00 zł

PRZEWODN


