
Zarządzenie Nr 910/DG/2012 
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 20 czerwca 2012 r. 
 

zmieniaj ące zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób  i rzeczy 
środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowan ego przez Gmin ę Kędzierzyn-

Koźle. 
 
 Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. 
z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z 2001 r., Nr 125 poz. 1371 z 2002 r., Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 
1112 z 2003 r., Nr 149 poz. 1452, Nr 211 poz. 2049 z 2004 r., Nr 97 poz. 962, Nr 160 poz. 
1678, Nr 281 poz. 2780 z 2006 r., Nr 133 poz. 935 z 2008 r., Nr 219 poz. 1408  
z 2009 r., Nr 92 poz. 753 z 2011 r., Nr 5 poz. 13, Nr 244 poz. 1454.), art. 4 ust. 1 pkt. 9 oraz 
art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.  
z 2011 r. Nr 5 poz. 13 oraz z 2011 r. Nr 228 poz. 1368) zarządza się, co następuje: 
 
1. W zarządzeniu Nr 809/DG/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego 
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kędzierzyn - Koźle zmienia się § 32 
Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Gminę Kędzierzyn - Koźle stanowiącego załącznik do 
zarządzenia, który otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 32 

1. Sprzedaż biletów przez prowadzących pojazd komunikacji miejskiej stanowi uzupełniającą 
formę dystrybucji biletów, sprzedaż w pojeździe odbywa się wyłącznie podczas postoju 
pojazdu na przystanku posiadającym zatokę i za odliczoną kwotę.  

2. Prowadzący pojazd dokonuje sprzedaży wyłącznie biletów:  
1) jednorazowego zwykłego normalnego lub ulgowego oraz  
2) karnetu pięcioprzejazdowego normalnego lub ulgowego.”. 

 
2. Pozostałe postanowienia zarządzenia i załącznika do niego nie ulegają zmianie. 
 
3. Realizację zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Działalności Gospodarczej. 
 
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012 roku. 
 


