
 

 

UCHWAŁA NR LXII/398/2018 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

z dnia 23 lipca 2018 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi w zakresie regularnego przewozu osób w gminnych przewozach 

pasażerskich na obszarze Gminy Wołów 

Na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2137), Rada  Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe w regularnych przewozach osób w gminnych przewozach 

pasażerskich na obszarze Gminy Wołów. 

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, mają charakter cen maksymalnych. 

3. Cena biletu, o którym mowa w ust. 1, za jednorazowy przejazd, w przypadku przewozu osób wynosi: 

Lp. Rodzaj i nazwa biletu Cena biletu w zł (brutto) 

1. Bilet normalny 3,00 

2. Bilet ulgowy 1,50 

4. Cena biletu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przewozu bagażu wynosi 1 zł brutto. 

5. Przepis ust. 4 nie stosuje się, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu pod siedzeniem  

lub na kolanach pasażera. 

§ 2. 1. Do korzystania z przejazdów ulgowych (zakupu biletu ulgowego), na podstawie uprawnień 

lokalnych upoważnione są następujące osoby: 

a) dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 22 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji 

szkolnej oraz studenci szkół wyższych wpisanych do rejestru Ministra Edukacji Narodowej, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, 

b) emeryci i renciści pobierający świadczenia emerytalne, przedemerytalne lub rentowe - na podstawie 

dokumentu tożsamości wraz z aktualną legitymacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zaświadczeniem 

z Urzędu Pracy o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego. 

2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych, na podstawie uprawnień lokalnych uprawnione są następujące 

osoby: 

a) dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna, z którym dziecko podróżuje,  

pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, 
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b) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej 

egzystencji, osoby niewidome lub ociemniałe i ich opiekunowie oraz przewodnicy (w tym pies przewodnik) 

- na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów: 

- legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez właściwy zespół ds. orzekania o stopniu 

niepełnosprawności, 

- legitymacji osoby niewidomej lub ociemniałej, 

- legitymacji inwalidy z wpisem właściwego organu o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

- orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub lekarza rzeczoznawcy Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności, całkowitą 

niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, 

c) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz uczniowie szkół specjalnych 

legitymujący się dokumentem wystawionym przez właściwy organ lub instytucję, nie dłużej  

niż do ukończenia 25 roku życia oraz podróżujący z nimi rodzice i opiekunowie, 

d) osoby powyżej 70 roku życia - na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, 

e) umundurowani funkcjonariusze Policji. 

§ 3. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczą jedynie przejazdów środkami transportu w zakresie 

regularnego przewozu osób na terenie Gminy Wołów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie: 

J. Dziarski 
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