
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

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

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej 
komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 5061)) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 24752)), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/286/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za 
usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. 
poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 13 uzyskuje numer 12;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niewykorzystane papierowe bilety o nieaktualnej cenie lub wycofane z obiegu, będą wymieniane na 
doładowanie elektronicznej portmonetki na elektronicznej Białostockiej Karcie Miejskiej do 31 lipca 
2020 r.”;

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla podmiotów prowadzących usługę doładowania elektronicznej portmonetki na Białostockiej Karcie 
Miejskiej za pomocą dedykowanych terminali ustala się rabat w wysokości 6,00%.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od publikacji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309,1571, 1696, 1815.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz.2493.
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UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale wprowadza się poprawki omyłek pisarskich.
Ponadto wprowadza się zapis umożliwiający zamianę nieobowiązujących biletów papierowych na
doładowanie elektronicznej portmonetki, zarówno na kartę na okaziciela i imienną, jednocześnie wskazując
termin do którego możliwe będzie przeprowadzenie takiej operacji.
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