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UCHWAŁA NR 92/2019
RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 239/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie taryfy
opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zgorzelec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zmianami) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega załącznik do uchwały nr 239/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zgorzelec
i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Rady Miasta
Zgorzelec oraz Urzędu Miasta Zgorzelec.
Przewodnicząca Rady:
K. Murmyło
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Załącznik do Uchwały Nr 92/2019
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 27.08.2019 r.

TARYFA OPŁAT
ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA
TERENIE MIASTA ZGORZELEC

1. Bilety jednorazowe na Linii Komunikacyjnej nr 1, 2S oraz 3:

Bilet normalny

Bilet ulgowy

2,50 zł

1,50 zł

2. Bilety miesięczne
Rodzaj biletu
Miesięczny na
wszystkie linie łącznie
(tj. Linia nr 1, 2S, 3)

Bilet normalny
100,00 zł

3. Bilety Euro-Nysa
3.1 Bilety Euro-Nysa
Rodzaj biletu
Bilet całodzienny
pojedynczy
Bilet całodzienny
dla małych grup
(do 5 osób)

Cena
40,00 zł
100,00 zł

3.2
Bilet całodzienny pojedynczy Euro-Nysa oraz bilet całodzienny dla małych grup
(do 5 osób) uprawnia do przejazdu na wszystkich liniach w dniu skasowania
do godz. 4:00 dnia następnego.
3.3.
Osoba pełnoletnia posługująca się biletem całodziennym Euro-Nysa może przewieźć
bezpłatnie jedno dziecko w wieku do lat 6.
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4. Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
4.1 Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych:
1) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dokumentu
potwierdzającego tożsamość,
2) dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie
urzędowego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
3) uczniowie szkół krajowych i zagranicznych, nie dłużej niż do ukończenia 22
roku życia, na podstawie legitymacji szkolnej określającej tożsamość i wiek
osoby,
4) studenci szkół wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na
podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
5) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz niezdolne do samodzielnej
egzystencji – na podstawie 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,
6) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna objęta
kształceniem specjalnym na podstawie ważnej legitymacji lub innego
dokumentu;
7) opiekunowie osób, o których mowa w pkt 3) i 4) wskazani przez te osoby;
8) ociemniali i ich przewodnicy;
9) członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, na
podstawie legitymacji członkowskiej,
10) osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji
antykomunistycznej, na podstawie legitymacji działacza opozycji
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej, wydanej przez Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
11) weterani i weterani poszkodowani – na podstawie legitymacji weterana lub
legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość.
4.2 Osoby uprawnione do jednorazowych biletów ulgowych:
1) emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub
lekkim do ukończenia 70 roku życia – na podstawie: legitymacji emeryta lub
ważnej legitymacji rencisty, legitymacji wydanej przez zespół d.s orzekania
o niepełnosprawności, dokumentu tożsamości okazywanego wraz z dowodem
należnej emerytury lub renty,
2) kombatanci,
3) zasłużeni honorowi dawcy krwi.

