
Uchwała Nr XL/426/08

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwał Rady Miasta Oświęcim:

1) Nr XXXVI/387/05  Rady  Miasta  Oświęcim  z  dnia  23  lutego  2005r.  w  sprawie 

ustalania  opłat  dodatkowych  i  manipulacyjnych  z  tytułu  przewozu  osób

oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy,

2) Nr LII/535/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada  2005 r. w sprawie ulg 

i zwolnień  w  opłatach  za  przejazdy  środkami  komunikacji  miejskiej, 

obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu,

3) Nr  V/37/07  Rady  Miasta  Oświęcim  w  sprawie  ustalenia  cen  biletów

na  liniach  miejskich  i  podmiejskich  obsługiwanych  przez  Miejski  Zakład 

Komunikacji w Oświęcimiu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40  ust. 1 i 2 pkt 4, art.  42 ustawy 

z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p. zm.), 

art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z p. zm.) oraz 

art. 34 a ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z p. zm.) - Rada Miasta Oświęcim postanawia:

§ 1

W  związku  z  przekształceniem  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  „Miejski  Zakład 

Komunikacji  w  Oświęcimiu”  w  jednoosobową  spółkę  Gminy  Miasto  Oświęcim

pod  firmą  „Miejski  Zakład  Komunikacji  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością”

użyte w uchwałach:

1) Nr  XXXVI/387/05  Rady  Miasta  Oświęcim  z  dnia  23  lutego  2005r.  w  sprawie 

ustalania  opłat  dodatkowych  i  manipulacyjnych  z  tytułu  przewozu  osób

oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy,



2) Nr LII/535/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada  2005 r.  w sprawie ulg 

i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych 

przez Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu,

3) Nr  V/37/07  Rady  Miasta  Oświęcim  w  sprawie  ustalenia  cen  biletów

na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji 

w Oświęcimiu.

w  odpowiednim  przypadku  słowa  „Miejski  Zakład  Komunikacji”,  zastąpić

w odpowiednim przypadku słowami „Miejski Zakład Komunikacji spółka z o. o.” 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta  Oświęcim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.


