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UCHWAŁA NR XXXIX/265/13
RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie
miasta Oława.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594) i art. 8 ust. l oraz art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach
(Dz. U. z 2013r. poz. 385.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012r. poz.1173, ze zm) Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące ceny biletów jednorazowych i miesięcznych za przewóz osób środkami
komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława:
1. Bilet normalny jednorazowego przejazdu - 3,00 zł
2. Bilet ulgowy jednorazowego przejazdu - 1,40 zł
3. Bilet miesięczny imienny normalny na jednej wskazanej linii - 72,00 zł
4. Bilet miesięczny imienny ulgowy na jednej wskazanej linii - 32,00 zł
5. Bilet miesięczny imienny normalny o niekontrolowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach 106,00zł
6. Bilet miesięczny imienny ulgowy o niekontrolowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach - 50,00 zł
§ 2. Ustala się następujące opłaty dodatkowe
1. Opłata za przewóz bagażu ręcznego odpowiada opłacie za jednorazowy przejazd dla jednej osoby.
2. Za bagaż ręczny uważa się:
a) bagaż, którego suma wszystkich wymiarów (długość, szerokość i wysokość) przekracza 120 cm
b) wózek dziecięcy, sanki, narty,
c) zwierzęta domowe.
3. W/w opłacie nie podlega przewóz:
a) psa przewodnika osoby ociemniałej,
b) wózków dziecięcych wraz z dziećmi do lat 4
c) małych zwierząt domowych umieszczonych w torbie, klatce, koszu itp. którego suma wszystkich wymiarów
(długość, szerokość i wysokość) nie przekracza 120 cm,
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d) małych instrumentów muzycznych których suma wszystkich wymiarów (długość, szerokość i wysokość)
nie przekracza 120 cm.
§ 3. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnione są następujące osoby posiadające odpowiednie
dokumenty:
1. Osoby, których uprawnienia takie wynikają z odrębnych ustaw, w tym w szczególności:
a) posłowie i senatorowie – na podstawie legitymacji poselskiej i senatorskiej,
b) inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego),
2. Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa,
3. Inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa oraz ich opiekunowie – dokument potwierdzający
inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności oraz dowód tożsamości, i opiekun (osoba wskazana w trakcie
przejazdu),
4. Niewidomi i ociemniali oraz ich opiekunowie – dokument potwierdzający inwalidztwo lub stopień
niepełnosprawności oraz dowód tożsamości i przewodnik (osoba wskazana w trakcie przejazdu),
5. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji,
6. Zasłużeni honorowi dawcy krwi – na podstawie okazanej legitymacji „ZASŁUŻONY HONOROWY
DAWCA KRWI” wraz z dokumentem tożsamości,
7. Dzieci do lat 4, jeśli nie zajmują osobnego miejsca – dokument stwierdzający wiek dziecka,
8. Osoby które ukończyły 70 rok życia – dokument stwierdzający wiek podróżnego,
9. Osoby uhonorowane tytułem „Zasłużony dla miasta Oławy”,
10. Urodzeni przed 8 maja 1945r. członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
– ważna legitymacja członkowska Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę wraz
z dokumentem tożsamości.
§ 4. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnione są następujące osoby posiadające odpowiednie
dokumenty:
1. Kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 42 poz. 371. z późn. zm.), - dokument potwierdzający nabycie uprawnień
wynikających z w/w ustawy,
2. Studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) - ważna
legitymacja studencka ,
3. Słuchacze kolegium pracowników służb społecznych oraz kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów języków obcych na podstawie art. 9f ust. 2 i art. 77 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) – legitymacja słuchacza kolegium,
4. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum,
szkoły ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej, do ukończenia 24 roku życia – ważna legitymacja szkolna,
5. Dzieci do lat 4, jeśli zajmują osobne miejsce – dokument stwierdzający wiek dziecka,
6. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat – dokument stwierdzający wiek dziecka,
7. Emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy oraz członkowie ich rodzin, na których otrzymują
dodatki rodzinne lub pielęgnacyjne - legitymacja emeryta lub rencisty, ewentualnie aktualny odcinek emerytury
lub renty i dokument potwierdzający tożsamość,
8. Osoby głuchonieme - legitymacja osoby niepełnosprawnej,
niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

stwierdzająca

znaczny

stopień

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–3–

Poz. 5164

§ 5. Do korzystania z biletów miesięcznych ulgowych imiennych uprawnione są odpowiednio osoby
wymienione w § 4.
§ 6. Na przejazd środkami komunikacji miejskiej ważne są bilety zakupione i wyemitowane przez
przewoźnika prowadzącego komunikację miejską.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIV/184/12 z dnia 27 września 2012r. Rady Miejskiej w Oławie w sprawie
odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Mikoda

