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Poz. 3490
UCHWAŁA NR XIX/165/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto i gmin, które zawarły
porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól – Miasto
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (t. j.
Dz. U. z 2017r., poz. 1983 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 pkt 10 i art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia
20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 690 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LXVII/539/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie cen za
usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych
Gminy Nowa Sól – Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól – Miasto
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z dnia 4 września 2018r., poz. 1969), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 pkt 1 średnik po lit. n zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. o w brzmieniu:
„o) kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, działacze opozycji
antykomunistycznej i osoby represjonowane – na podstawie legitymacji kombatanckiej lub działacza
opozycji antykomunistycznej wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;”;
2) w § 6 pkt 2 uchyla się lit. a.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli
Andrzej Petreczko

