
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/891/16 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 

z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, 

uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji 

miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin 

sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.). 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 573), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  

o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, poz. 1753, poz. 1890, poz. 

1893), art. 33a oraz art. 34a ust. 2 i Rozdział 10a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 915) oraz art. 14a ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668), 

Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.) wprowadza  

się następujące zmiany: 

1) w załączniku Nr 1 po punkcie VII dodaje się punkt VIII, który otrzymuje brzmienie: 

„VIII.  Bilet Okazjonalny sprzedawany z okazji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 

RODZAJ BILETU 
WAŻNOŚĆ W 

STREFIE 

BILETOWEJ 
CENA BILETU [zł] 

BILET OKAZJONALNY1 I + II 15,002 
1 Szczegółowe warunki korzystania z biletu określono w załączniku Nr 3 do uchwały. 

2 Cena biletu zawiera należny podatek od towarów i usług.
 

” 

2) w załączniku Nr 3 w § 2 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie: 

„7)  bilet Okazjonalny (czasowy, normalny) – na okaziciela, uprawniający do wielokrotnych przejazdów 

liniami dziennymi i nocnymi, ważny w strefach biletowych I i II w dniach odbywania się w Krakowie 

Światowych Dni Młodzieży tj. od 26 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. Bilet nie wymaga skasowania.  

W okresie ważności biletu możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 lipca 2016 r.

Poz. 3914



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.   

  

 Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Krakowa 

Dominik Jaśkowiec 
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