Uchwała Nr XX/216/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie:
zmiany CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.
o. w Dębicy wprowadzonego Uchwałą Nr XI/118/11 z dnia 13 czerwca 2011r.
Na podst. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) art.
15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.)
oraz art. 40 ust. l i art. 41 ust.1 z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,
poz. 1591 z póz. zm.), a takŜe na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasta Dębica a: Gminą
Dębica, Gminą Czarna, Gminą śyraków w sprawie wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji
miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§1.
Wprowadza się następujące zmiany w Cenniku Usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji
Samochodowej sp. z o. o. w Dębicy wprowadzonego uchwałą Nr XI/118/11 z dnia 13 czerwca 2011r.:

1)

W rozdziale III wprowadza się pkt. 1.4 i 1.5 o treści w brzmieniu:

„1.4. Ustala się dodatkowe rodzaje nośników biletów stosowanych na liniach komunikacyjnych:
a)

nośnik elektroniczny - Dębicka Karta Miejska w skrócie (DKM)

b)

nośnik elektroniczny – system telefonicznej sprzedaŜy biletów ( STSB),

1.5 Zasady funkcjonowania DKM I STSB:
1.

2.

3.

UpowaŜnia się Zarząd Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Dębicy do wydania Regulaminu
stosowania i uŜytkowania Dębickiej Karty Miejskiej(DKM). Regulamin określi w szczególności:
podstawowe pojęcia dotyczące DKM i systemu biletu elektronicznego, wzory DKM, sposoby składania
wniosków i wydawania DKM, doładowywania DKM, zasady uŜytkowania, kontroli i reklamacji DKM,
zasady właściwego posługiwania się DKM, okresy waŜności uprawnień do ulg zapisanych na DKM.
UpowaŜnia się Zarząd Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Dębicy do wydania Regulaminu
uŜytkowania Systemu Telefonicznej SprzedaŜy Biletów (STSB). Regulamin określi w szczególności:
podstawowe pojęcia dotyczące STSB, sposób zakupów biletów przez STSB, zasady uŜytkowania i
właściwego posługiwania się STSB, kontroli i reklamacji biletów zakupionych przez STSB.
Regulaminy, o których mowa w pkt. 1 i 2 podlegają podaniu do wiadomości publicznej nie później niŜ do
wejścia w Ŝycie niniejszego cennika poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń siedzibie MKS sp. z o.o.
w Dębicy oraz zamieszczenie na stronie internetowej spółki..
§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od publikacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
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