
   

 

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 10 stycznia 2020 roku 

 

 Uchwała Nr -------- 

Rady Miejskiej  w Tczewie 

z dnia  ------- 2020 r.  

 

 w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie                 

                     w latach 2020- 2022. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (j.t.  Dz. U. z 2018r.poz.994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 50a 

ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 

2018r. poz.2016 z późniejszymi zmianami), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. -  

Prawo Przewozowe ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1983 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu 

opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej Rada Miejska w 

Tczewie 
 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się maksymalne opłaty za przewóz osób środkami miejskiej komunikacji masowej  w    

Tczewie w latach 2020- 2022 w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Przewoźnik realizujący usługi przewozowe osób środkami komunikacji miejskiej w Tczewie 

nie może stosować opłat za przewóz w wysokości przekraczającej opłaty ustalone niniejszą 

uchwałą. 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2019 r.  

w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w 

latach 2020-2022. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

                                                                         § 5 

Uchwała wchodzi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. Uchwała podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz 

wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie.   

 

 

 

 

                                                                                                            Przewodniczący  

                                         Rady Miejskiej w Tczewie 

                                                       
Opracował: 

Adam Dettlaff                                                                 Zenon Drewa                                           



   

 

 

 

 UZASADNIENIE 

 

W związku ze  stwierdzeniem przez Wojewodę Pomorskiego nieważności załącznika do 

Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2019 r.  w sprawie 

opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2020-

2022 w części dotyczącej ustalenia opłaty manipulacyjnej za przyjęcie opłaty za przejazd 

jednorazowy przez prowadzącego pojazd  na liniach miejskich,  wprowadza się nową treść 

załącznika. 

 

Z-ca Prezydenta 

Adam Burczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


