
 

 

UCHWAŁA NR XXII/303/20 

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami 

publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego 

przez Gminę Legnica, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ceny, o których mowa w § 1 obowiązują na obszarze Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina 

Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego. 

§ 3. 1. Uprawnia się do korzystania z przejazdów bezpłatnych następujące osoby legitymujące się 

odpowiednio jednym z niżej wymienionych dokumentów: 

1) Honorowi Obywatele Miasta Legnicy - na podstawie zaświadczenia wydanego przez Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Legnicy wraz z dokumentem tożsamości; 

2) umundurowani funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej – na podstawie ważnej legitymacji służbowej; 

3) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek oraz tożsamość osoby; 

4) dzieci w wieku do 4 lat – na podstawie urzędowego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka; 

5) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej 

egzystencji – na podstawie: 

a) orzeczenia lub wypisu z orzeczenia wydanego przez odpowiedni organ emerytalno–rentowy, lekarza 

orzecznika, komisję lekarską ds. inwalidztwa, zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 

okazywanego wraz z dokumentem tożsamości, 

b) legitymacji z odpowiednim wpisem stwierdzającej tożsamość lub okazywanej wraz z dokumentem 

tożsamości, wydanej przez uprawniony organ emerytalno–rentowy, zespół ds. orzekania 

o niepełnosprawności lub odpowiedni związek, komitet, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych, 

c) innego dokumentu wydanego przez właściwy organ potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu 

znacznym określającego tożsamość osoby lub okazywanego wraz z dokumentem tożsamości, 

6) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym na trasie: 

miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu do miejsca kształcenia i miejsca odbywania przygotowania 

przedszkolnego jak również do placówki opiekuńczo–wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno –
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wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni 

psychologiczno–pedagogicznej i z powrotem – na podstawie: 

a) ważnej legitymacji wydanej przez przedszkola, szkoły, specjalistyczne placówki opiekuńczo –

wychowawcze i ośrodki szkolenia dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością, 

b) ważnej legitymacji szkolnej okazywanej wraz z orzeczeniem lub wypisem z orzeczenia zespołu  

ds. orzekania o niepełnosprawności, 

c) ważnej legitymacji wydanej dla osób do ukończenia 16 roku życia przez zespół ds. orzekania 

o niepełnosprawności, 

d) aktualnego orzeczenia lub wypisu z orzeczenia wydanego dla osób do ukończenia 16 roku życia przez 

zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, 

e) aktualnego orzeczenia lub wypisu z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez 

uprawniony zespół orzekający, 

f) aktualnego orzeczenia lub wypisu z orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 

zespołowych/indywidualnych, wydanego przez uprawniony zespół orzekający, 

g) aktualnego orzeczenia lub wypisu z orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanego przez 

uprawniony zespół orzekający; 

7) opiekun osoby, o której mowa w pkt 5 i 6 na podstawie wskazania przez tą osobę; 

8) osoby posiadające status bezrobotnego bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Urzędzie Pracy – w dniu 

wyznaczonego terminu wizyty w tym Urzędzie lub w dniu wyznaczonego przez ten Urząd terminu wizyty 

u pracodawcy, na podstawie: 

a) aktualnego zawiadomienia z wpisem „osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku” wydanego przez Urząd 

Pracy wraz z dokumentem tożsamości, 

b) aktualnej karty referencyjnej z wpisem „osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku” wydanej przez Urząd 

Pracy wraz z dokumentem tożsamości; 

9) posiadacze prawa jazdy oraz ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu w wyznaczonym „Europejskim Dniu 

bez Samochodu” na podstawie ww. dokumentów; 

10) honorowi dawcy krwi, na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierającego adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się 

zaświadczeniem ponad 10 l krwi w przypadku kobiet i ponad 12 l krwi w przypadku mężczyzn, okazywanego 

wraz z dokumentem tożsamości. 

2. Przy przejazdach do ośrodków wsparcia, leczenia, konsultacji dokumenty, o których mowa 

w ust. 1 pkt 6 okazywane są wraz z zaświadczeniem lub zawiadomieniem odpowiedniej jednostki określającym 

termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu 

w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 nie są wymagane 

w przypadku widocznej niepełnosprawności. 

3. Uprawnia się do korzystania z przejazdów ulgowych (ulga 50%): 

1) dzieci od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie urzędowego dokumentu 

stwierdzającego wiek dziecka; 

2) uczniowie szkół krajowych i zagranicznych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – na podstawie 

legitymacji szkolnej określającej tożsamość i wiek osoby lub okazywanej wraz z dokumentem tożsamości 

określającym wiek osoby; 

3) emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim, całkowicie lub częściowo 

niezdolne do pracy, do ukończenia 70 roku życia – na podstawie: 

a) legitymacji emeryta lub ważnej legitymacji rencisty, wydanej przez odpowiedni organ emerytalno–

rentowy, określającej tożsamość lub okazywanej z dokumentem tożsamości, 
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b) legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności określającej tożsamość  

lub okazywanej wraz z dokumentem tożsamości, 

c) dokumentu tożsamości okazywanego wraz z dowodem należnej emerytury lub renty z miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym emeryt lub rencista korzysta z przejazdu ulgowego, 

d) zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ emerytalno – rentowy na okoliczność pobierania 

świadczeń okazywanego wraz z dokumentem tożsamości, 

e) innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność określającego tożsamość osoby lub okazywanego 

wraz z dokumentem tożsamości; 

4) współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują świadczenia rodzinne, określone odrębnymi 

przepisami – na podstawie: 

a) aktualnego zaświadczenia wydanego przez odpowiedni organ emerytalno – rentowy na okoliczność 

pobierania świadczeń okazywanego wraz z dokumentem tożsamości; 

b) innego aktualnego dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczeń okazywanego wraz z dokumentem 

tożsamości; 

5) doktoranci – uczestnicy dziennych studiów doktoranckich – na podstawie ważnej legitymacji doktoranta lub 

ważnej legitymacji uczestnika studiów doktoranckich; 

6) studenci uczelni zagranicznych nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji 

studenckiej; 

7) działacze opozycji antykomunistycznej i/lub osoby represjonowane z powodów politycznych na podstawie 

decyzji wydanej przez Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości 

lub legitymacji wydanej przez ten Urząd wraz z dokumentem tożsamości. Jeżeli legitymacja posiada zdjęcie 

osoby uprawnionej dokument tożsamości nie jest wymagany. 

4. Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych z mocy ustaw, mogą odbywać 

przejazd na podstawie dokumentów obowiązujących przy przejazdach środkami komunikacji publicznej  

lub dokumentów określonych w przepisach szczególnych. 

§ 4. Ustala się następujące strefy opłat przy przejazdach stanowiących usługi przewozowe środkami 

publicznego transportu zbiorowego, organizowanego przez Gminę Legnica: 

1) I strefa opłat: 

a) strefa miejska Legnicy, 

b) strefa gminy, która podpisała z Gminą Legnica porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego; 

2) II strefa opłat - przekroczenie strefy miejskiej Legnicy i strefy gmin, które podpisały z Gminą Legnica 

porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do ustalania cen za przejazdy na liniach uruchamianych  

w celu obsługi uroczystości i imprez organizowanych przez Gminę Legnica, jak również do wprowadzania 

promocyjnych cen biletów jednoprzejazdowych zakupionych w przedsprzedaży w stosunku do cen ustalonych 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Bilety okresowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca 

okresów, na jakie były wystawione. 

2. W okresie trzydziestu dni od dnia wejścia w życie przepisów niniejszej uchwały, pasażerowie mogą  

do posiadanego biletu jednoprzejazdowego oraz biletu 24 - godzinnego wielokrotnego przejazdu 

o dotychczasowym, niższym nominale, dokonać dopłaty poprzez nabycie w punktach dystrybucji biletów 

uzupełniających. 

3. Po upływie trzydziestu dni od dnia wejścia w życie przepisów niniejszej uchwały, bilety uzupełniające 

można będzie nabywać, przez okres dziewięćdziesięciu dni wyłącznie w kasie biletowej w siedzibie operatora 

przewozów. 
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§ 7. Traci moc uchwała nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie 

ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej 

świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., 

poz. 4883, z 2019 r. poz. 1008, poz. 3707, z 2020 r. poz. 4519). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. 

Przewodniczący Rady: 

Jarosław Rabczenko 
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Ceny za usługi przewozowe osób, bagażu i zwierząt środkami publicznego transportu zbiorowego 

organizowanego przez Gminę Legnica.

1.  Ceny za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę
Legnica:

1.1. CENY BILETÓW JEDNOPRZEJAZDOWYCH
Uprawniających jedną osobę do jednokrotnego przejazdu na dowolnej linii komunikacyjnej.
Papierowy  -  zakupiony  w  punktach  sprzedaży  biletów  lub  w  formie  elektronicznej  przy  użyciu  aplikacji  oraz
w kasowniku – biletomacie i biletomacie zamontowanym w autobusie lub na przystanku, przy użyciu karty płatniczej.
W I strefie opłat – strefie miejskiej Legnicy ważny w czasie 45 minut od momentu skasowania/zakupu elektronicznego.

RODZAJE BILETÓW OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA II STREFA

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez
obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień: 3,60 zł 5,00 zł *

Bilet  ulgowy  –  bilet  uprawniający  do  korzystania  z  przewozu
z  ulgą,  w  wysokości  50  %  ceny  biletu  normalnego,  ważny
z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

1,80 zł 2,50 zł *

* bilet jednoprzejazdowy dla linii nr „27” upoważnia do przejazdu (w obrębie miasta Legnicy)  z przesiadką na dowolną linię, mającą początek na
Pętli ul. Domejki i  odwrotnie

1.2. CENY BILETÓW OKRESOWYCH

1.2.1. BILET 24 - GODZINNY WIELOKROTNEGO PRZEJAZDU 
Bilet  oznaczony  odpowiednią  nazwą i  nominałem  uprawniający  jedną  osobę  do  nielimitowanej  ilości  przejazdów
na wszystkich liniach komunikacyjnych w I strefie opłat – strefie miejskiej Legnicy w czasie 24 godzin od momentu
skasowania/zakupu elektronicznego.

RODZAJE BILETÓW
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA OPŁAT – STREFA MIEJSKA
LEGNICY

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez
obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień: 12,00 zł

Bilet  ulgowy  –  bilet  uprawniający  do  korzystania  z  przewozu
z  ulgą,  w  wysokości  50  %  ceny  biletu  normalnego,  ważny
z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

6,00 zł

Zalącznik do uchwały nr XXII/303/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 września 2020 r.
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1.2.2. BILETY OKRESOWE TRZYDZIESTODNIOWE
Uprawniające do nielimitowanej ilości przejazdów na dowolnej linii komunikacyjnej przez okres trzydziestu dni. Mogą
być zakupione od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.

RODZAJE BILETÓW
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA
(wszystkie linie)

II STREFA
(jedna linia)

II STREFA
(wszystkie linie)

BILET IMIENNY - bilet zawierający dane osobowe pasażera, uprawnionego do korzystania z przewozu

Bilet normalny - bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez
obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień: 100,00 zł 124,00 zł * 150,00 zł **

Bilet  ulgowy  –  bilet  uprawniający  do  korzystania  z  przewozu
z  ulgą,  w  wysokości  50  %  ceny  biletu  normalnego,  ważny
z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

50,00 zł 62,00 zł * 75,00 zł **

BILET NA OKAZICIELA - bilet uprawniający pasażera – posiadacza biletu, do korzystania z przewozu

Bilet normalny - bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez
obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień: 124,00 zł - 180,00 zł **

* dla linii nr ”27” możliwość przesiadki na pętli ul. Domejki wyłącznie na linię nr „23”(w obrębie miasta Legnicy) i odwrotnie.
**bilet obowiązuje na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich.

1.3. CENY BILETU RODZINNEGO 
Bilet uprawniający do przejazdu członka Dużej Rodziny.
Do korzystania z przejazdów na podstawie biletu rodzinnego uprawnione są osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny
wydaną przez Prezydenta Miasta Legnicy o numerze rozpoczynającym się od cyfr 0262011 .....  wraz z dokumentem
tożsamości.

RODZAJE BILETÓW
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA OPŁAT – STREFA MIEJSKA
LEGNICY

Jednoprzejazdowy 1,00 zł

Okresowy 30 dniowy imienny na wszystkie linie
komunikacyjne

30,00 zł

1.4. CENA BILETU LEGNICKIEGO UCZNIA 
Okresowy, imienny bilet szkolny dla uczniów legnickich szkół: podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I i II stopnia, trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy, ogólnokształcących szkół
artystycznych, oraz legnickich specjalnych placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Bilet  uprawnia  do  nieograniczonej  liczby  przejazdów  na  dowolnej  linii  komunikacyjnej,  na  podstawie  ważnej
legitymacji szkolnej określającej tożsamość i wiek osoby, nie dłużej niż do 21 roku życia.
Ważny w I strefie opłat – strefie miejskiej Legnicy przez określoną liczbę dni, począwszy od dnia zakupu.

OKRES WAŻNOŚCI BILETU
(od daty zakupu)

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA OPŁAT – STREFA MIEJSKA
LEGNICY

30 dni 40,00 zł

90 dni 80,00 zł

180 dni 150,00 zł
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1.5. CENA BILETU DLA SENIORA
Imienny bilet dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na dowolnej
linii  komunikacyjnej.  Ważny w I  strefie  opłat  –  strefie  miejskiej  Legnicy, przez określoną  liczbę dni,  począwszy
od dnia zakupu.  Bilet ważny jest z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera, do ukończenia 70 roku
życia.

OKRES WAŻNOŚCI BILETU
(od daty zakupu)

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETU

I STREFA OPŁAT - STREFA MIEJSKA
LEGNICY

30 dni 40,00 zł

90 dni 80,00 zł

180 dni 150,00 zł

1.6. CENY ZNACZKA  DO BILETU ZINTEGROWANEGO LEGNICA
Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie, przy
czym co najmniej  jedną  ze  stacji  musi  być  Legnica,  Legnica  Piekary,  Jaśkowice  Legnickie  lub  Szczedrzykowice,
oraz do nieograniczonej liczby przejazdów autobusami na wszystkich liniach komunikacji realizowanej przez  operatora
przewozów w wybranej strefie taryfowej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

Bilet  zintegrowany  Legnica  ważny  jest  z  wpisanym  imieniem  i  nazwiskiem  jego  posiadacza  oraz  naklejonym
znaczkiem z wpisanym na znaczku numerem biletu, wystawionego przez Koleje Dolnośląskie, przez okres miesiąca
począwszy od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie. Np. od 23 października do 22 listopada, od 1 marca do
31 marca.

ZNACZKI DO BILETU ZINTEGROWANEGO
LEGNICA

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA II STREFA

Normalny  -  uprawniający  do  korzystania  z  przewozu  bez
obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

80,00 zł 116,00 zł

Ulgowy -  uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w
wysokości  50  %  ceny  biletu  normalnego,  ważny  z
dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

40,00 zł 58,00 zł

Rodzinny –  uprawniający do korzystania z przewozu osoby
posiadające Legnicką Kartę Dużej Rodziny

30,00 zł -

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

3. Opłaty za przewóz bagażu i zwierząt.

W przewozach bagażu i zwierząt na wszystkich liniach komunikacyjnych we wszystkich strefach cena biletu
za każdy bagaż i każde zwierzę osobno stanowi równowartość ceny ulgowego biletu jednoprzejazdowego
w  I strefie opłat.
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