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UCHWAŁA NR XXIV/538/12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/379/12 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu
w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), i art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601), na wniosek
Prezydenta Miasta Tychy i po zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony
Środowiska oraz Komisję Finansów Publicznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVII/379/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach” dokonuje się
następujących zmian:
1. W § 2 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w następującym brzmieniu:
„7. Pasażerowie mogą podróżować w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez MZK
również na podstawie biletów w ramach zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego o nazwie „Taryfa Pomarańczowa” emitowanych przez przewoźnika kolejowego na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem Tychy a Województwem Śląskim.
8. W zakresie określonym w ustępie poprzedzającym obowiązuje taryfa przewozowa przewoźnika
kolejowego, w szczególności w zakresie uprawnienia do przejazdów ulgowych.”
2. Każdy użyty w uchwale wyraz „pospieszny” zastępuje się wyrazem „przyspieszony” użytym w odpowiednim przypadku.
3. Zachowują ważność bilety, na awersie których znajduje się napis „pośpieszny”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2012 roku.
Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Rada Miasta
Tychy
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