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UCHWAŁA NR XVI/108/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego
organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) art. 50a ust. l i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 915) uchwala się co następuje:
§ 1. 1) Ceny biletów za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego
przez gminę na terenie miasta Świebodzice ustala się następująco:
a) bilet jednorazowy- 2 zł 00 gr.
b) bilet jednorazowy ulgowy ustawowy 50% - 1zł 00 gr.
c) bilet jednorazowy ulgowy gminny 40 % - 1 zł 20 gr.
d) bilet miesięczny - 70 zł 00 gr.
e) bilet półmiesięczny - 35 zł 10 gr.
f) bilet miesięczny ulgowy - 40 zł 00 gr.
g) bilet półmiesięczny ulgowy - 20 zł 00 gr.
h) za przewóz zwierząt, bagażu podręcznego o wymiarach powyżej 60 cm x 40 cm x 20 cm - 2 zł 00 gr.
i) bilet jednorazowy rodzinny 25% - 50 gr
j) bilet miesięczny rodzinny - 30 zł
2) Ceny biletów, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek VAT.
§ 2. Zasady korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych ustala się następująco:
1) Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
a) członkowie parlamentów Państw Członkowskich Unii Europejskiej - na podstawie legitymacji,
b) dzieci w wieku do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do
siedzenia - na podstawie dowodu osobistego bądź innego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
c) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat nierealizujące obowiązku szkolnego w placówkach
oświatowych z powodu choroby lub niepełnosprawności i towarzyszący im opiekunowie, którzy
ukończyli 18 rok życia - na podstawie zaświadczenia wydanego przez odpowiednią instytucję
o wypłaceniu dodatku pielęgnacyjnego,
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d) uczniowie szkół specjalnych i towarzyszący im opiekunowie, którzy ukończyli 18 rok życia na trasie
dom szkoła - na podstawie legitymacji szkoły specjalnej,
e) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość,
f) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie legitymacji inwalidy wojennego lub legitymacji wojskowej
wydanej przez uprawniony organ,
g) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie, którzy ukończyli 18
rok życia, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunowie, którzy ukończyli 18 rok
życia - na podstawie decyzji uprawnionego organu lub dokumentu wydanego przez organ powołany do
orzekania o stopniu niepełnosprawności i dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
h) ociemniali, niewidomi i towarzyszący im przewodnicy, którzy ukończyli 13 rok życia albo pies
przewodnik - na podstawie legitymacji wydanych przez uprawniony organ,
i) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej,
j) umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta włącznie,
k) umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej do stopnia sierżanta sztabowego włącznie,
l) żołnierze czynnej służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie i osoby odbywające
zastępczą służbę wojskową - na podstawie książeczki wojskowej z odpowiednim wpisem,
ł) osoby represjonowane w związku z deportacją do ZSRR - na podstawie legitymacji osoby
represjonowanej, wystawionej przez organ rentowy.
m) pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wykonujący czynności służbowe za
okazaniem legitymacji pracownika socjalnego.
n) asystenci rodzinni Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wykonujący czynności służbowe za
okazaniem legitymacji asystenta rodzinnego.
o) zasłużeni honorowi dawcy krwi na podstawie legitymacji.
p) dawcy organów do przeszczepu na podstawie legitymacji.
2) Do korzystania z przejazdów ulgowych ustawowych uprawnieni są:
a) studenci szkół wyższych, policealnych i pomaturalnych - na podstawie legitymacji studenckiej
lub szkolnej,
b) emeryci i renciści - na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
i dokumentu potwierdzającego nabycie praw do renty lub emerytury,
c) osoby niepełnosprawne stopnia umiarkowanego i lekkiego na podstawie dokumentu wydanego przez
organ powołany do orzekania o stopniu niepełnosprawności,
d) współmałżonkowie emerytów i rencistów na których pobierane są dodatki rodzinne lub inne świadczenia
równorzędne - na podstawie legitymacji wydanej przez uprawniony organ z odpowiednim wpisem i
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli obowiązek zamieszczenia
takiego wpisu przewidują przepisy obowiązujące w systemach prawnych państw członkowskich Unii
Europejskiej,
e) kombatanci i osoby represjonowane - na podstawie legitymacji uprawniającej do ulgi.
3) Do korzystania z przejazdów ulgowych gminnych uprawnieni są:
a) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na podstawie ważnej legitymacji
szkolnej,
b) dzieci w wieku 4 – 6 lat na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
4) Do korzystania z przewozów jednorazowych rodzinnych i przewozów miesięcznych rodzinnych
uprawnione są osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, zwana dalej "Kartą" wydaną w oparciu o
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rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755 ze zm.) za okazaniem Karty.
§ 3. 1) Ustala się sposób naliczania opłat dodatkowych:
a) za przejazd bez ważnego biletu - 50-krotność ceny biletu za przejazd jednorazowy,
b) za brak ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego - 50-krotność ceny
biletu za przejazd jednorazowy,
c) za brak ważnego biletu na przewóz zwierząt, bagażu podręcznego o wymiarach powyżej 60 cm x 40 cm x 20
cm - 20-krotność ceny biletu za przejazd jednorazowy,
d) za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach
szczególnych - bez zachowania tych warunków - 20-krotność ceny biletu za przejazd jednorazowy,
e) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej
przyczyny - 150-krotność ceny biletu za przejazd jednorazowy,
f) za celowe zniszczenie pojazdu lub jego części - według kalkulacji usunięcia szkody.
2) W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty
wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty wysokość opłaty dodatkowej ustalonej
jak w pkt od 1 do 5 obniża się o 30%.
§ 4. W środkach transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice bilety
sprzedawane będą przez kierowców pojazdów zbiorowego transportu publicznego.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXII/180/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 czerwca 2008 r.
sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na
terenie miasta Świebodzice (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 207 poz. 2310 ze zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 7. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz rozplakatowaniu w środkach transportu zbiorowego
organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ł. Kwadrans

