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UCHWAŁA NR XXIV.164.2012
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie : określenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta
i Gminy Jelcz-Laskowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. z 2001 roku Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.)
oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000
roku Nr 50, poz. 601 z póżn. zm.) Rada Miejska
w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

2) sanki,
3) narty,
4) zwierzęta.
5. Opłacie za przewóz nie podlegają:
1) wózki dziecięce z dziećmi do lat 4,
2) małe zwierzęta trzymane na rękach,
3) psy − przewodnicy osób niewidomych lub ociemniałych,
4) instrumenty muzyczne.

§ 1. Do korzystania z usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice uprawniają bilety sprzedawane przez
przewoźnika z kas fiskalnych.

§ 3. Osoby uprawnione do jednorazowych biletów ulgowych opłacają 50% ceny jednorazowego
biletu normalnego tj.:
1) w granicach administracyjnych miasta − 1,00 zł,
2) w strefie I − 1,50 zł,
3) w strefie II − 2,00 zł,
4) w obrębie jednej strefy − 1,00 zł,
5) przy przejeździe między strefami − 1,50 zł.

§ 2. 1. Stawka opłaty za jednorazowy normalny
przewóz jednej osoby wynosi:
1) w granicach administracyjnych miasta − 2,00 zł,
2) w strefie I tzn. z Jelcza-Laskowic do miejscowości:
Miłoszyce, Dziuplina, Chwałowice, Dębina, Piekary, Nowy Dwór, Łęg − 3,00 zł,
3) w strefie II tzn. z Jelcza-Laskowic do miejscowości: Brzezinki, Grędzina, Kopalina, Miłocice Małe,
Miłocice, Minkowice Oławskie, Celina, Biskupice
Oławskie, Wójcice − 4,00 zł,
4) w obrębie jednej strefy − 2,00 zł,
5) przy przejeździe między strefami − 3,00 zł.
2. Opłata za przewóz bagażu ręcznego odpowiada opłacie za jednorazowy normalny przewóz jednej
osoby w granicach miasta.
3. Opłacie za przewóz podlega bagaż ręczny, którego suma wszystkich wymiarów (długości, szerokości i wysokości) przekracza 120 cm.
4. Za bagaż ręczny podlegający opłacie niezależnie od wymiarów uważa się również :
1) wózek dziecięcy bez dziecka,

§ 4. Do korzystania z jednorazowych biletów
ulgowych uprawnione są następujące osoby:
1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego − na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
2) dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne − na podstawie zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez jednostkę
prowadzącą przygotowanie przedszkolne,
3) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych − na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
4) studenci szkół wyższych − na podstawie ważnej
legitymacji studenckiej,
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5) emeryci i renciści − na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty, ewentualnie aktualnego odcinka
emerytury lub renty i dokumentu potwierdzającego
tożsamość,
6) kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające
z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących − na podstawie dokumentu
potwierdzającego nabycie tych uprawnień.
§ 5. 1. Opłaty za przejazdy wielokrotne są opłatami zryczałtowanymi, które mogą być wnoszone
przez wykupienie biletów okresowych.
2. Bilety okresowe są imiennymi biletami miesięcznymi.
3. Opłata za normalny imienny bilet miesięczny
wynosi :
1) w granicach administracyjnych miasta na wszystkie robocze dni miesiąca − 50,00 zł,
2) w strefie I na wszystkie robocze dni miesiąca −
70,00 zł,
3) w strefie II na wszystkie robocze dni miesiąca −
90,00 zł,
4) w obrębie jednej strefy na wszystkie robocze dni
miesiąca − 50,00 zł,
5) przy przejeździe między strefami na wszystkie
robocze dni miesiąca − 70,00 zł.
§ 6. 1. Osoby uprawnione do ulgowych biletów
miesięcznych opłacają 50% ceny biletu miesięcznego
normalnego tj.:
1) w granicach administracyjnych miasta na wszystkie robocze dni miesiąca − 25,00 zł,
2) w strefie I na wszystkie robocze dni miesiąca −
35,00 zł,
3) w strefie II na wszystkie robocze dni miesiąca −
45,00 zł,
4) w obrębie jednej strefy na wszystkie robocze dni
miesiąca − 25,00 zł,
5) przy przejeździe między strefami na wszystkie
robocze dni miesiąca − 35,00 zł.
2. Uczniowie uczęszczający do szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
opłacają 50% ceny biletów wymienionych w ustępie
1 za imienny bilet miesięczny w miesiącu, w którym
następuje zimowa przerwa feryjna.
§ 7. Do korzystania z ulgowych biletów miesięcznych uprawnione są następujące osoby:
1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych − na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
2) studenci szkół wyższych − na podstawie ważnej
legitymacji studenckiej.
§ 8. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów
uprawnione są następujące osoby :
1) dzieci w wieku do 4 lat − na podstawie dokumentu
stwierdzającego wiek dziecka,
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2) dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie posiadający orzeczenie
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego uczące się
w szkołach i placówkach określonych w ustawie
o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki
zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji bądź innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia − na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
3) inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa oraz
ich opiekunowie − na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności i dowodu tożsamości; opiekunowie
na podstawie wskazania w trakcie przejazdu,
4) osoby niewidome lub ociemniałe oraz ich przewodnicy − na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności i dowodu tożsamości; przewodnicy na podstawie wskazania w trakcie przejazdu,
5) osoby, które ukończyły 70 lat życia − na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość
i wiek,
6) inwalidzi wojenni i wojskowi − na podstawie
książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego,
7) opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym
i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa
− na podstawie wskazania w trakcie przejazdu,
8) członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę − na podstawie ważnej
legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
i dokumentu tożsamości,
9) zasłużeni honorowi dawcy krwi − na podstawie
legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
i dowodu tożsamości,
10) umundurowani funkcjonariusze Policji,
11) uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzący z rodzin będących klientami MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
spełniających kryterium ustawy o pomocy społecznej, na trasie dom − szkoła i z powrotem,
w godzinach wynikających z rozkładu zajęć
w danej szkole − na podstawie ważnej legitymacji szkolnej i biletu bezpłatnego wydanego przez
dyrektora danej szkoły; wskazania uczniów dokonuje MGOPS,
12) dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach lub szkołach na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
dla których droga z domu do najbliższego przedszkola lub szkoły przekracza 3 km − na podstawie zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego wyda-
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nego przez jednostkę prowadzącą przygotowanie
przedszkolne,
13) uczniowie zamieszkali na terenie Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice i uczęszczający do Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Techników 26 − na podstawie ważnej legitymacji szkolnej i biletu bezpłatnego wydanego
przez dyrektora szkoły.
§ 9. 1. Zakłady pracy (instytucje) mogą wykupić
ulgi lub usługi świadczone przez przewoźnika.
2. Warunki wykupu oraz świadczenie usług,
o których mowa w ust. 1 określi umowa zawarta przez
zakład pracy (instytucję) ze świadczącym usługi komunikacyjne.
§ 10. 1. Kontrola uiszczania opłat za przejazdy
jest prowadzona według zasad określonych w ustawie
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 50, poz. 601 z późn.
zm.) przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Za przejazd osoby lub przewóz bagażu bez biletu lub bez ważnego biletu pobierana jest opłata dodatkowa. Bilet, którego stan nie pozwala w szczególności ze względu na stopień zniszczenia, zabrudzenia,
itp., na ustalenie prawidłowości jego skasowania jest
nieważny.
3. Zapłata opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za przewóz.
4. Opłatę dodatkową ustala się w wysokości :
1) 50-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego tj. 100,00 zł za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
2) 40-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego tj. 80,00 zł za przejazd bez ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
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3) 20-krotności ceny normalnego biletu jednorazowego tj. 40,00 zł za przewóz bagażu i zwierząt niezgodnie z zasadami odpłatności.
5. Z tytułu poniesionych przez przewoźnika kosztów związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty
dodatkowej pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty dodatkowej.
6. Wnioski o zwrot lub umorzenie opłaty dodatkowej należy kierować do przewoźnika.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.
§ 12. Tracą moc uchwały:
1) uchwała nr XLIV/387/2002 Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach z dnia 08 marca 2002 roku
w sprawie określenia opłat za usługi przewozowe
środkami gminnego transportu zbiorowego,
2) uchwała nr XLV/409/2002 Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach z dnia 5 kwietnia 2002 roku
w sprawie zamiany uchwały nr XLIV/387/2002
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia
8 marca 2002 roku w sprawie określenia opłat za
usługi przewozowe środkami gminnego transportu
zbiorowego,
3) uchwała nr XLVI/415/2002 Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/387/2002
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia
8 marca 2002 roku w sprawie określenia opłat za
usługi przewozowe środkami gminnego transportu
zbiorowego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Koch

