
UCHWAŁA Nr 779  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 429 z dnia 26 września 2012 roku 
w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagaŜu ręcznego  

lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład 
Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 
ze zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2013 r. poz. 385 
ze zm.), art. 34a ust. 2 i art. 15 ust. 5 w związku z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – 
Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. 

W Uchwale Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia 
opłaty za przewozy osób i bagaŜu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym 
przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych 
i ulgowych przejazdów, zmienionej Uchwałami: Nr 570 z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 640 
z dnia 25 września 2013 r. dokonuje się następujących zmian: 
 

a) zmienia się treść § 2 ust. 14 i nadaje się następujące brzmienie: 
 
 „Dzieci i młodzieŜ – posiadacze Konińskiej Karty Rodziny 3+”. 

 
b) zmienia się treść § 4 ust.16 i nadaje się następujące brzmienie: 

 
„Dla dzieci i młodzieŜy wymienionych w § 2 ust. 14 – Konińska Karta Rodziny 3+ wraz 
z dokumentem pozwalającym stwierdzić toŜsamość. W przypadku dziecka nieposiadającego 
własnego dokumentu toŜsamości lub legitymacji szkolnej Karta honorowana jest wraz 
z dokumentem rodzica (opiekuna)”. 

 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina i Dyrektorowi Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Koninie. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.                                                                     

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 


