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UCHWAŁA Nr ....................

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia .................... 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. 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 141, poz. 1591, z 2002r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055Nr 116, poz. 1203, z 2005r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138.poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 , poz. 675 i Nr 40 poz. 230 z 2011r, Nr 117 poz. 679, Nr 
134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149, poz. 887 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996r o gospodarce komunalnej ( Dz.U z 2011r Nr 45, poz. 236 – tekst jednolity ) uchwala się, co 
następuje: 

§  1. Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty za usługi przewozowe, uprawnienia do przejazdów ulgowych 
w komunikacji miejskiej świadczone przez operatora publicznego transportu zbiorowego tj. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy, zwane dalej MPK. 

§ 2. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Gminy Legnica oraz gmin, które powierzyły Gminie  
Legnica realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących 
Miasto Legnica z niektórymi miejscowościami gmin w ramach zawartych porozumień międzygminnych. 

§  3. Ustala się strefy biletowe w obszarze obowiązywania uchwały objętym publicznym transportem 
zbiorowym świadczonym przez MPK – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Ustala się „Cennik przewozu osób, bagażu i zwierząt pojazdami Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego sp. z o.o. w Legnicy”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§  5. 1.Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. 

2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnione są następujące osoby legitymujące się odpowiednio 
jednym z niżej wymienionych dokumentów: 

1) radni Rady Miejskiej Legnicy – na podstawie dokumentu stwierdzającego wybór radnego wraz z dowodem 
tożsamości; 

2) Honorowi Obywatele Miasta Legnicy - na podstawie zaświadczenia wydanego przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Legnicy wraz z dokumentem tożsamości; 

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

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

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

6) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej 
egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) – 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, 
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c) innego dokumentu wydanego przez właściwy organ potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu 
znacznym określającego tożsamość osoby lub okazywanego wraz z dokumentem tożsamości, 

7) 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–
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; 

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

9) 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; 

10) posiadacze prawa jazdy oraz ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu w wyznaczonym „Europejskim Dniu 
bez Samochodu” na podstawie ww. dokumentów; 

11) honorowi dawcy krwi, na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierającego adnotacjęo oddaniu przez osobę legitymującą się 
zaświadczeniem honorowo ponad 20  l krwi w przypadku kobiet i ponad 25  l krwi w przypadku mężczyzn, 
okazywanego wraz z dokumentem tożsamości. 

3. Przy przejazdach do ośrodków wsparcia, leczenia, konsultacji dokumenty, o których mowa w ust.2 pkt. 
7 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. 6 i 7 nie są wymagane w przypadku 
widocznej niepełnosprawności. 

4. Do korzystania z przejazdów na podstawie ulgi gminnej uprawnieni są: 

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 (dawna II i III grupa inwalidzka), do ukończenia 70 roku życia – na podstawie: 
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a) legitymacji emeryta lub ważnej legitymacji rencisty, wydanej przez odpowiedni organ emerytalno–rentowy, 
określającej tożsamość lub okazywanej z dokumentem tożsamości, 

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. 

5. Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych z mocy ustaw, mogą odbywać 
przejazd na podstawie dokumentów obowiązujących przy przejazdach środkami komunikacji publicznej (PKS 
i PKP) lub dokumentów określonych w przepisach szczególnych. 

§ 6. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do ustalania cen za przejazdy na liniach specjalnych , 
uruchamianych przez MPK w celu obsługi cmentarza w Dniu Wszystkich Świętych bądź w celu obsługi innych 
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 nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

2. O wprowadzonych cenach i promocjach, o których mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Legnicy informuje 
Radę Miejską na najbliższej sesji. 

§  7. Sposób wyliczania wysokości opłat dodatkowych za przejazd lub przewóz bagażu bądź zwierzęcia bez 
ważnego dokumentu przewozu, za brak ważnego dokumentu uprawniającegodo przejazdu bezpłatnego albo 
ulgowego, za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasyprzejazdu bez uzasadnionej przyczyny oraz za 
zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczywyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na 
warunkach szczególnych, ustalony Uchwałą nr XXXVI/376/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 
2005r. obowiązuje również w strefach biletowych gmin ościennych, które podpisały z Gminą Legnica 
porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

§  8. Postanowienia końcowe. 

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, dwuprzejazdowego oraz całodziennego o dotychczasowym, niższym 
nominale, dokonać dopłaty poprzez nabycie w punktach dystrybucji oraz u kierowców biletów uzupełniających. 

3. Po upływie trzydziestu dni od dnia wejścia w życie przepisów niniejszej uchwały, bilety uzupełniające 
można będzie nabywać wyłącznie w kasie biletowej w siedzibie MPK. 

4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 
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5. Traci moc uchwała Nr  VI/57/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen 
urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Legnica. (Dz.U.  
Woj.Dol. Nr  96, poz.1532). 

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem  23  lipca  2012 r. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia....................2012 r. 

I strefa opłat : 

- Strefa miejska Legnicy, 

- Strefa  Gminy Miłkowice ( Ulesie – Lipce – pętla Domejki ) 

II strefa opłat : 

- Przekroczenie granicy Strefy miejskiej Legnicy/pętla Domejki /  ze Strefą  Gminy Miłkowice 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia....................2012 r. 

CENNIK PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT POJAZDAMI MIEJSKIEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP Z O.O. w LEGNICY 

1. ILEKROĆ W CENNIKU JEST MOWA O: 

1) bilecie normalnym – należy przez to rozumieć bilet pełnopłatny (100%); 

2) bilecie ulgowym ustawowym - należy przez to rozumieć bilet stanowiący  50%  wartości biletu pełnopłatnego ( 
ulga uprawniona z mocy  ustaw  lub  przepisów szczególnych); 

3) bilecie ulgowym gminnym  - należy przez to rozumieć bilet z ulgą przyznaną przez Radę Miejską  Legnicy; 

4) bilecie jednoprzejazdowym - należy przez to rozumieć bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby 
na jednej linii komunikacyjnej; 

5) bilecie okresowym trzydziestodniowym („imiennym” lub „na okaziciela”) – należy przez to rozumieć bilet, 
który może być zakupiony od dowolnej daty wskazanej przez pasażera (bez możliwości zakupu z datą 
wsteczną) i uprawnia do przejazdu przez okres trzydziestu dni włącznie z określoną na bilecie datą ważności; 

6) bilecie całodziennym wielokrotnego przejazdu – należy przez to rozumieć bilet o nielimitowanej ilości 
przejazdów na wszystkich dziennych liniach komunikacyjnych w strefie miejskiej Legnicy 

(z wyłączeniem linii nocnych i specjalnych); 

7) bilecie imiennym – należy przez to rozumieć bilet  wystawiony na określone imię i nazwisko; 

8) bilecie „ na okaziciela” należy przez to rozumieć bilet uprawniający do przejazdu jego posiadacza we 
wszystkie dni miesiąca, na wszystkich liniach w strefie miejskiej Legnicy 

(z wyłączeniem linii specjalnych); 

9 ) bilecie uzupełniającym, należy przez to rozumieć dodatkowy bilet, którego wartość stanowi różnicę 
pomiędzy nową, a starą ceną. 

2. BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE 

 
CENY BILETÓW RODZAJ  STREFY 

OPŁAT NORMALNY ULGOWY USTAWOWY ULGOWY GMINNY 
I strefa opłat 3,00 zł 1,50 zł 1,80 zł 
II strefa opłat 
( z przesiadką ) 4,60 zł 2,30 zł 2,80 zł 

Bilet jednoprzejazdowy w II strefie opłat upoważnia do przejazdu linią nr "27" na trasie Ulesie -  Pętla 
Domejki, z przesiadką na dowolną linię komunikacyjną mającą początek trasy na Pętli Domejki i odwrotnie , 
pod warunkiem dokonania skasowania biletu w każdym autobusie. 

3. BILETY  CAŁODZIENNE  WIELOKROTNEGO  PRZEJAZDU, WYŁĄCZNIE W STREFIE   
MIEJSKIEJ  LEGNICY, Z WYŁĄCZENIEM  LINII  NOCNYCH, OZNACZONE  ODPOWIEDNIM   
NOMINAŁEM I NAZWĄ 

 
CENY BILETÓW 

RODZAJ BILETU 
NORMALNY ULGOWY USTAWOWY ULGOWY GMINNY 

Bilet całodzienny 9,00 zł 4,50 zł 5,40 zł 
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4. BILETY OKRESOWE  30 - DNIOWE „IMIENNE” ( Z WYŁĄCZENIEM LINII SPECJALNYCH ): 

 
CENY BILETÓW 

Ważny we wszystkie dni miesiąca 
NORMALNY ULGOWY USTAWOWY ULGOWY GMINNY 

RODZAJ BILETU / 
STREFA OPŁAT 

Na jedną 
linię 

Na 
wszystkie 

linie 

Na jedną 
linię 

Na wszystkie 
linie 

Na jedną 
linię 

Na wszystkie 
linie 

I strefa opłat 76 zł 100 zł 38 zł 50 zł 46 zł 60 zł 
II strefa opłat 114 zł 140 zł 57 zł 70 zł 69 zł 84 zł 

1) bilet  30-dniowy w II strefie opłat  (gmina Miłkowice + strefa miejska Legnicy) na jedną linię, obowiązuje dla 
linii nr „27” na trasie Ulesie – Pętla Domejki, z dalszą przesiadką wyłącznie na linię nr „23” w strefie miasta 
Legnicy i odwrotnie; 

2) bilet  30-dniowy w II strefie opłat (gmina Miłkowice + strefa miejska Legnicy) na wszystkie linie, obowiązuje 
dla linii nr „27” na trasie Ulesie – Pętla Domejki z dalszą przesiadką na wszystkie linie miejskie mające 
początek trasy na Pętli Domejki  +  linia   nr „3” i odwrotnie. 

5. BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE „NA OKAZICIELA” NA WSZYSTKIE LINIE 

KOMUNIKACYJNE W STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY (Z WYŁĄCZENIEM LINII 
SPECJALNYCH), UPRAWNIAJĄCE DO PRZEJAZDÓW WE WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA 

 
CENY BILETÓW 

WSZYSTKIE LINIE W STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY 
WE WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA RODZAJ BILETU 

NORMALNY ULGOWY USTAWOWY ULGOWY GMINNY 
Bilet „na okaziciela” 118 zł 59 zł 71 zł 

6. OPŁATY ZA PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT 

W przewozach bagażu i zwierząt na wszystkich liniach komunikacyjnych w dwóch strefach opłat, 
cena biletu wynosi 1,50 zł za każdy bagaż i za każde zwierzę osobno. 

7. INFORMACJE OGÓLNE: 

1) w przewozach gminnego transportu zbiorowego w Legnicy , obowiązują bilety z nadrukiem operatora – MPK 
SP. Z O.O. LEGNICA; 

2) bilety okresowe 30-dniowe (imienne i na okaziciela)  uprawniają również do przejazdów na liniach nocnych; 

3) uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych obowiązują również na liniach nocnych; 

4) posiadacz biletu okresowego na daną linię komunikacyjną może korzystać z innej linii komunikacyjnej na 
odcinku, na którym linie posiadają wspólny przebieg do najbliższego przystanku od miejsca, w którym linie te 
przestają się pokrywać; 

5) rozpoczęcie ważności biletu jednoprzejazdowego lub całodziennego następuje z chwilą jego bezzwłocznego 
i skutecznego skasowania lub w momencie nabycia biletu u kierowcy (nie podlega kasowaniu). Przez pojęcie 
niezwłocznie – należy rozumieć wykonanie tej czynności jako pierwszej po wejściu do autobusu; 

6) bilet zakupiony w przedsprzedaży uważa się za skasowany, jeżeli posiada nadruk z kasownika określający datę, 
numer pojazdu i godzinę skasowania. W razie nieskutecznego skasowania w danym kasowniku, należy 
ponowić próbę w innym kasowniku; 

7) bilet okresowy jest biletem o niekontrolowanej ilości przejazdów; 

8) bilet okresowy imienny ważny jest z legitymacją biletu okresowego imiennego wystawioną przez operatora 
przewozów; 
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9) uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych nie dotyczą opłat za przewóz bagażu lub zwierzęcia, 
z wyłączeniem bagażu i zwierząt, o których mowa w przepisach porządkowych związanych z przewozem osób, 
bagażu i zwierząt; 

10) bilet ulgowy bez dokumentu uprawniającego do ulgi, okresowy imienny bez wpisanego numeru legitymacji 
na znaczku, poprawiany, niewłaściwie skasowany, zniszczony oraz  uszkodzony jest biletem nieważnym. 
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