
UCHWAŁA NR LXXII/425/2022 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/273/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 roku 
w sprawie cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w publicznym 

transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 
przewozach pasażerskich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr XXX/273/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 listopada 2016 roku 
w sprawie cen za usługi przewozowe oraz wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w publicznym 
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach 
pasażerskich poprzez: 

- zmianę § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:  
 
Ustala się następujące ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym                                 
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na 
obszarze Gminy Rudziniec: 

 Miejscowości 
Bilet 

jednorazowy 
normalny 

Bilet miesięczny imienny 
normalny 

Bilet ważny przez jedną godzinę od 
chwili wydruku, z dowolną liczbą 
przesiadek, bez względu na wybraną 
linię komunikacyjną, na obszarze 
całej gminy Rudziniec 

---------------- 4,00 zł 

 
 
     ------------------------ 

Bilet ważny na obszarze całej gminy 
Rudziniec ---------------- ----------  140,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi                  
w życie z dniem 22 sierpnia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 
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