Zarządzenie Nr 244/VI/2011
Burmistrza Miasta Oleśnicy
z dnia 12.12.2011r.
w sprawie ustanowienia odpłatności za przejazdy środkami miejskiej komunikacji zbiorowej
w Mieście Oleśnicy
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 10 Uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr V/32/2007 z dnia
23 lutego 2007r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji
zbiorowej w Mieście Oleśnicy oraz powierzenia ustalania zasad odpłatności za przejazdy środkami tej
komunikacji organowi wykonawczemu Miasta Oleśnicy, zarządzam co następuje:

1.

§1
Ustala się wysokość opłat za przejazdy środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Mieście
Oleśnicy:

bilety jednorazowe ważne na jednej linii:
normalne - 2,00 zł
ulgowe - 1,00 zł
jednokrotny przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierząt jednym środkiem transportu -1,00 zł
2.

Wprowadzenie ceny pozostałych rodzajów biletów (miesięcznych, okresowych , ważnych na
wszystkie lub kilka linii autobusowych, itp.) dokonuje samodzielnie Przewoźnik, któremu
Miasto Oleśnica powierzyło świadczenie usługi na przejazdy środkami miejskiej komunikacji
zbiorowej w Mieście Oleśnicy.

§2
1. Do bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach miejskiej komunikacji zbiorowej uprawnieni
są:
1) dzieci do lat 4, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna,
2) osoby, które ukończyły 70 lat, na podstawie dowodu tożsamości,
3) dzieci i młodzież - niepełnosprawne 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, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia - na podstawie legitymacji szkolnej,
studenckiej wraz z jednym z dokumentów potwierdzającym stopień niepełnosprawności,
4) osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa
inwalidzka), orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych wraz z dowodem tożsamości,
5) osoby niewidome i ociemniałe I gr. oraz ich przewodnicy, na podstawie legitymacji wydanej
przez Polski Związek Niewidomych,
6) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego)
lub legitymacji osoby represjonowanej,
7) uczniowie szkół specjalnych, na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
8) honorowi dawcy krwi, na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi.
2.

Do korzystania z ulgowych przejazdów na wszystkich liniach miejskiej komunikacji zbiorowej
uprawnieni są:
1) dzieci w przedziale wiekowym 4-7 lat, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna,
2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz średnich
i pomaturalnych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie legitymacji
szkolnej,
3) studenci szkół wyższych wpisanych do rejestru Ministra Edukacji Narodowej, a także

4)
5)

6)

7)
8)
9)

studenci uczelni zagranicznych oraz uczestnicy dziennych studiów doktoranckich, na
podstawie ważnej legitymacji studenckiej albo międzynarodowej legitymacji International
Student Identity Card lub International Youth Ravel Card – G025 wydanej przez uczelnię
zagraniczną; dla uczestników studiów doktoranckich – legitymacja określona
w rozporządzeniu MEN w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych,
osoby głuche i głuchonieme, na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych wraz
z dowodem osobistym,
osoby niewidome i ociemniałe II i III grupy oraz ich przewodnicy, na podstawie
legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacji osoby niepełnosprawnej
w stopniu znacznym albo ze względu na niepełnosprawność wzroku wydanej przez starostę,
niepełnosprawne dzieci i młodzież nieuczęszczające do szkoły i ich opiekunowie, na
podstawie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność, orzeczenia lub wypisu z treści
orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, na podstawie zaświadczenia
wydanego przez uprawniony organ,
opiekunowie uczniów szkół specjalnych, na podstawie zaświadczenia wydanego przez
uprawniony organ,
emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, na podstawie legitymacji emeryta,

§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2012r.
§5
Z dniem 12 lutego 2012r. traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 66/V/2007 z dnia
z dnia 07.03.2007r. zmienione zarządzeniem nr 305/V/2008 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia
17.10.2008r.
Burmistrz Miasta Oleśnicy
Jan Bronś

