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UCHWAŁA NR XXV/670/20
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 23 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi
przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę
Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie
ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego
przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj.
Doln. poz. 4411, z 2018 r. poz. 2092 oraz z 2019 r. poz. 2146), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za jednokrotny przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach Wrocławia i poza
jego granicami na wszystkich liniach cenę biletu ustala się na kwotę 4,60 zł.”,
b) w ust. 2 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:
„ba) imienne „Nasz Wrocław”:

- 7 - dniowy imienny „Nasz Wrocław” - uprawniający wskazaną na bilecie osobę, określoną w § 5a,
do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 7 dni kalendarzowych liczonych kolejno
począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3,

- 30 - dniowy imienny „Nasz Wrocław” - uprawniający wskazaną na bilecie osobę, określoną w § 5a,
do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez 30 dni
kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3,

- 60 - dniowy imienny „Nasz Wrocław” - uprawniający wskazaną na bilecie osobę, określoną w § 5a,
do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno
począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3,

- 90 - dniowy imienny „Nasz Wrocław” - uprawniający wskazaną na bilecie osobę, określoną w § 5a,
do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno
począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3,
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- 180 - dniowy imienny „Nasz Wrocław” - uprawniający wskazaną na bilecie osobę, określoną w § 5a,
do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 180 dni kalendarzowych liczonych
kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3,

- 365 - dniowy imienny „Nasz Wrocław” - uprawniający wskazaną na bilecie osobę, określoną w § 5a,
do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 365 dni kalendarzowych liczonych
kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3,

- semestralny czteromiesięczny imienny „Nasz Wrocław” - uprawniający wskazaną na bilecie osobę,
określoną w § 5a, do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii
przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego
odpowiadający mu dzień w czwartym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego
dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3,

- semestralny pięciomiesięczny imienny „Nasz Wrocław” - uprawniający wskazaną na bilecie osobę,
określoną w § 5a, do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii
przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego
odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego
dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3,”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bilet jednorazowy stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą
skasowania go lub zakupu w postaci elektronicznej i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego
pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd
do przystanku końcowego, właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem
do zajezdni.”,
d) ust 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Skasowany bilet 15, 30, 60, 90-minutowy oraz grupowy zachowuje ważność w sytuacjach
awaryjnych uniemożliwiających kontynuację podróży tym samym tramwajem lub autobusem,
w szczególności: awarii tramwaju lub autobusu, wypadku komunikacyjnego, braku zasilania, w ciągu 30
minut od chwili wystąpienia powyższych okoliczności.”.
2) w § 4 w ust. 2 pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) uczestnicy maratonu, półmaratonu oraz Wrocławskiego Biegu
współorganizatorem jest Miasto Wrocław, w dniach zawodów;”;

Niepodległości,

których

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„5a. Do korzystania z biletów wymienionych w § 3 ust. 2 lit. ba, uprawnione są osoby zamieszkałe
we Wrocławiu i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie
skarbowym we Wrocławiu, które posiadają aktywny status w programie „Nasz Wrocław.”;
4) w § 7 ust 5. otrzymuje brzmienie:
„5. Uczestnicy wycieczek, zbiorowych zajęć lub imprez organizowanych przez instytucje państwowe
i samorządowe oraz organizacje społeczne dla dzieci lub osób korzystających ze środków pomocy
społecznej, mogą korzystać (wraz z opiekunami) z bezpłatnego przewozu wszystkimi liniami w granicach
Wrocławia, na podstawie zatwierdzonego przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy wniosku
złożonego przez te podmioty, na co najmniej 3 dni przez planowanym terminem przejazdu i zawierającego:
podmiot organizujący przejazd, listę uczestników i opiekunów, wskazanie celu, terminu i trasy
przejazdu.”;
5) w § 8 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłatę dodatkową stanowi:
1) 70 - krotność ceny pełnego biletu czasowego 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej
następuje w terminie powyżej 7 dni;
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2) 60 - krotność ceny pełnego biletu czasowego 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej
następuje w terminie do 7 dni.”;
6) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Bilety jednorazowe, czasowe i grupowe, zakupione przed dniem wejścia niniejszej uchwały,
zachowują ważność i uprawniają do przejazdów pod warunkiem wniesienia dopłaty do wysokości wynikającej
z obowiązującej taryfy opłat.
2. Bilety okresowe imienne oraz aglomeracyjne imienne, nabyte przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały zachowują ważność przez okres wskazany na bilecie.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
Jarosław Charłampowicz
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Załącznik do uchwały nr XXV/670/20
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 lipca 2020 r.

a. Bilety jednorazowe:
Zakres uprawnień
na wszystkie linie

Cena biletu normalnego
4,60

Cena biletu ulgowego
2,30

Cena biletu normalnego
3,20
4,00
5,20
7,00
15,00
26,00
32,00
54,00

Cena biletu ulgowego
1,60
2,00
2,60
3,50
7,50
13,00
16,00
27,00

b. Bilety okresowe:
1) czasowe
Zakres uprawnień
15 - minutowe na wszystkie linie
30 - minutowe na wszystkie linie
60 - minutowe na wszystkie linie
90 - minutowe na wszystkie linie
24 - godzinne na wszystkie linie
48 - godzinne na wszystkie linie
72 - godzinne na wszystkie linie
168 - godzinne (7-dobowe)
na wszystkie linie
2) imienne
Zakres uprawnień

7 - dniowe na wszystkie linie
30 - dniowe na dwie dowolne
linie
30 - dniowe na wszystkie linie
60 - dniowe na wszystkie linie
90 - dniowe na wszystkie linie
180 - dniowe na wszystkie linie
365 - dniowe na wszystkie linie
semestralne 4-miesięczny
na dwie dowolne linie
semestralne 4-miesięczny
na wszystkie linie
semestralne 5-miesięczny
na dwie dowolne linie
semestralne 5-miesięczny
na wszystkie linie

Cena biletu
normalnego

Cena biletu
ulgowego

19,00
37,00

Cena biletu
normalnego
„Nasz
Wrocław”
30,00
60,00

Cena biletu
ulgowego
„Nasz
Wrocław”
15,00
30,00

38,00
74,00
110,00
208,00
302,00
560,00
1050,00
260,00

55,00
104,00
151,00
280,00
525,00
130,00

90,00
170,00
240,00
420,00
800,00
194,00

45,00
85,00
120,00
210,00
400,00
97,00

400,00

200,00

300,00

150,00

304,00

152,00

230,00

115,00

490,00

245,00

370,00

185,00

3) na okaziciela
Zakres uprawnień
30 - dniowe na wszystkie linie
60 - dniowe na wszystkie linie
90 - dniowe na wszystkie linie

Cena biletu normalnego
170,00
310,00
430,00

Cena biletu ulgowego
85,00
155,00
215,00

Cena biletu normalnego
96,00

Cena biletu ulgowego
48,00

4) aglomeracyjne imienne
Zakres uprawnień
na wszystkie linie
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5) grupowe
Zakres uprawnień
(do 15 osób) na wszystkie linie

Cena biletu normalnego
44,00

Cena biletu ulgowego
22,00

