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UCHWAŁA NR VI/57/11
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie 
Gminy Legnica. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 

144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, 2007 r. Nr 166, poz. 

1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 197 poz. 1309 i Nr 

5 poz. 13 z 2011r. ) oraz 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 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

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

2) bilecie ulgowym - należy przez to rozumieć bilet stanowiący 50% lub 60% wartości biletu normalnego; 

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

4) bilecie dwuprzejazdowym – należy przez to rozumieć bilet, który uprawnia jedną osobę do przejazdu 
z przesiadką pod warunkiem dokonania drugiego kasowania przed upływem jednej godziny od pierwszego 
kasowania; 

5) bilecie okresowym trzydziestodniowym – 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 kolejnych trzydziestu dni od dnia wskazanego na bilecie; 

6) bilecie okresowym dekadowym - 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 
kolejnych dziesięciu dni od dnia wskazanego na bilecie; 

7) bilecie całodziennym wielokrotnego przejazdu – należy przez to rozumieć bilet o nielimitowanej ilości 
przejazdów na wszystkich dziennych liniach komunikacyjnych; 

8) bilecie imiennym – należy przez to rozumieć bilet wystawiony na osobę, której imię i nazwisko wskazane jest 
na bilecie; 

9) bilecie „ na okaziciela” - należy przez to rozumieć bilet uprawniający do przejazdu jego posiadacza; 

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

§ 2. - 

1. W przewozach osób na wszystkich liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Legnicy 
określa się rodzaje i ustala następujące ceny biletów: 

1) bilety jednoprzejazdowe: 

a) bilet normalny – 2,50 zł, 

b) bilet ulgowy; 
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- ulga 50% – 1,25 zł, 

- ulga 40% – 1,50 zł; 

2) bilety dwuprzejazdowe – przesiadkowe: 

a) bilet normalny – 3,20 zł, 

b) bilet ulgowy; 

- ulga 50% – 1,60 zł, 

- ulga 40% ( po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek ) – 1,90 zł; 

3) bilety jednoprzejazdowe zakupione u kierowcy: 

a) normalny – 2,80 zł, 

b) bilet ulgowy; 

- ulga 50% – 1,40 zł, 

- ulga 40% (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek) – 1,70 zł; 

4) bilety okresowe trzydziestodniowe: 

a) imienne bilety trzydziestodniowe normalne uprawniające do przejazdów w dniach od poniedziałku do 
piątku: 

- na jedną linię komunikacyjną – 60,00 zł, 

- na wszystkie linie komunikacyjne – 80,00 zł; 

b) imienne bilety trzydziestodniowe normalne uprawniające do przejazdów we wszystkie dni miesiąca: 

- na jedną linię komunikacyjną – 66,00 zł, 

- na wszystkie linie komunikacyjne – 90,00 zł; 

c) imienne bilety trzydziestodniowe ulgowe uprawniające do przejazdów w dniach od poniedziałku do piątku: 

- ulga 50% na jedną linię komunikacyjną – 30,00 zł, 

- ulga 50% na wszystkie linie komunikacyjne – 40,00 zł, 

- ulga 40% na jedną linię komunikacyjną – 36,00 zł, 

- ulga 40% na wszystkie linie komunikacyjne – 48,00 zł; 

d) imienne bilety trzydziestodniowe ulgowe uprawniające do przejazdów we wszystkie dni miesiąca: 

- ulga 50% na jedną linię komunikacyjną – 33,00 zł, 

- ulga 50% na wszystkie linie komunikacyjne – 45,00 zł, 

- ulga 40% na jedną linię komunikacyjną – 39,60 zł, 

- ulga 40% na wszystkie linie komunikacyjne – 54,00 zł; 

e) imienne bilety trzydziestodniowe „na okaziciela” ogólnodostępne na wszystkie linie komunikacyjne 
uprawniające do przejazdów we wszystkie dni miesiąca: 

- bilet normalny – 100,00 zł, 

- bilet ulgowy (ulga 50%) – 50,00 zł, 

- bilet ulgowy (ulga 40%) – 60,00 zł; 

5) bilety okresowe–dekadowe na jedną linię: 

a) imienne bilety normalne: 

- na jedną dekadę – 28,00 zł, 

- na dwie dekady – 52,00 zł; 

b) imienne bilety ulgowe: 
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- na jedną dekadę (ulga 50%) – 14,00 zł, 

- na jedną dekadę (ulga 40% ) – 16,80 zł, 

- na dwie dekady (ulga 50%) – 26,00 zł, 

- na dwie dekady (ulga 40%) – 31,20 zł; 

6) bilety okresowe–dekadowe na wszystkie linie: 

a) imienne bilety normalne: 

- na jedną dekadę – 36,00 zł, 

- na dwie dekady – 62,00 zł; 

b) imienne bilety ulgowe: 

- na jedną dekadę (ulga 50%) -18,00 zł, 

- na jedną dekadę (ulga 40%) – 21,60 zł, 

- na dwie dekady (ulga 50%) – 31,00 zł, 

- na dwie dekady (ulga 40%) – 37,20 zł; 

7) bilety całodzienne wielokrotnego przejazdu (z wyłączeniem linii nocnych) – oznaczone odpowiednim 
nominałem: 

a) bilet normalny – 7,00 zł, 

b) bilet ulgowy; 

- ulga 50% – 3,50 zł, 

- ulga 40% – 4,20 zł. 

2. W przewozach bagażu i zwierząt na wszystkich liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych 
miasta Legnicy, ustala się następujące ceny biletów: 

1) za jednorazowy przewóz bagażu ręcznego lub zwierzęcia na dowolnej linii komunikacyjnej cena biletu wynosi 
2,50 zł za każdy bagaż i za każde zwierzę osobno; 

2) cena biletu zakupionego u kierowcy za przewóz bagażu lub zwierzęcia wynosi 2,80 zł osobno za każdy bagaż 
i za każde zwierzę. 

§ 3. - 

1. W przewozach gminnego transportu zbiorowego w Legnicy obowiązują bilety z nadrukiem operatora – 
przewoźnika realizującego ten przewóz. 

2. Rozpoczęcie ważności biletu jednorazowego przejazdu 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. 

3. Rozpoczęcie ważności biletu dwuprzejazdowego następuje z chwilą jego bezzwłocznego i skutecznego 
skasowania przy rozpoczęciu każdego z przejazdów. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Bilet okresowy jest biletem o niekontrolowanej ilości przejazdów. 

7. Bilet okresowy imienny ważny jest z legitymacją biletu okresowego imiennego wystawioną przez 
przewoźnika. 
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8. Bilet ulgowy bez dokumentu uprawniającego do ulgi, okresowy imienny bez wpisanego numeru legitymacji 
na znaczku, poprawiany, niewłaściwie skasowany, zniszczony oraz uszkodzony jest biletem nieważnym. 

§ 4. - 

1. 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 – 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, 

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 tę 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, 
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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 w/w dokumentów; 

11) honorowi dawcy krwi, którzy oddali honorowo ponad 20 l krwi (kobiety) i ponad 25 l (mężczyźni), na 
podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 
zawierającego adnotację o 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. 

2. Przy przejazdach do ośrodków wsparcia, leczenia, konsultacji dokumenty, o których mowa w ust.1 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. 

3. Do korzystania z przejazdów ulgowych ze zniżką 50% uprawnieni są: 

1) doktoranci – uczestnicy dziennych studiów doktoranckich – na podstawie ważnej legitymacji doktoranta lub 
ważnej legitymacji uczestnika studiów doktoranckich; 

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

4. Do korzystania z przejazdów ulgowych ze zniżką 40% 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 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, 

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 organemerytalno–rentowy na okoliczność pobierania 
świadczeń okazywanego wraz z dokumentem tożsamości; 

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

5. 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. 

6. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych obowiązują również na liniach nocnych. 

§ 5. - 
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1. W okresie trzydziestu dni od dnia wejścia w życie przepisów uchwały, pasażerowie mogą do posiadanego 
biletu jednorazowego o niższym nominale niż obowiązujący, dokonać dopłaty poprzez nabycie biletu 
uzupełniającego; 

2. Bilet uzupełniający nabyty u kierowcy nie podlega dodatkowej opłacie; 

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

4. Bilety okresowe zachowują swoją ważność bez konieczności dokonywania dopłat, do końca okresu na jaki 
zostały wydane. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/279/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie 
ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego w Legnicy (Dz.U. Woj.Dol. Nr 
3 poz. 70) 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Grażyna Pichla


