
 

 

UCHWAŁA NR L/313/2022 

RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego  

na terenie Gminy Miejskiej Lubań 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy 

Miejskiej Lubań: 

1) bilet jednorazowy normalny – 3,00 zł, 

2) bilet jednorazowy ulgowy – 1,50 zł, 

3) za przewóz zwierząt – 3,00 zł, 

4) za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 60 x 40 x 20 cm – 3,00 zł. 

§ 2. Ustala się następujące zwolnienia i ulgi w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego 

transportu zbiorowego: 

1. Zwalnia się z opłat za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej 

Lubań następujące osoby: 

1) inwalidzi wojenni i wojskowi, po okazaniu legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego; 

2) dzieci w wieku do 4 lat, po okazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka, bądź  

na podstawie oświadczenia rodziców; 

3) osoby, które ukończyły 70 lat, po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek; 

4) osoby niewidome wraz z przewodnikiem, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub wypisu z treści 

orzeczenia lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych; 

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu ważnego orzeczenia 

o niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość albo ważnej legitymacji osoby 

niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanej przez ustawowo uprawnione zespoły  

do spraw orzekania o niepełnosprawności; 

6) osoby z niepełnosprawnością po okazaniu ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia  

albo ważnej legitymacji, wydanych przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły  

do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości, stwierdzającej jeden 

z niżej przedstawionych stanów faktycznych: 
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a) niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

b) całkowitą niezdolność do pracy, 

c) znaczny lub umiarkowany stopień o niepełnosprawności, 

d) I lub II grupę inwalidztwa, 

7) opiekun, którym jest jedna osoba towarzysząca osobie wymienionej w pkt 5 lub pkt 6 w czasie podróży 

z tymi osobami. 

2. Do korzystania z ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego uprawnione  

są następujące osoby: 

1) dzieci w wieku od 4 lat do 7 lat, po okazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka, 

bądź na podstawie oświadczenia rodziców; 

2) dzieci i młodzież – uczniowie szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 

21 roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej; 

3) studenci do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu legitymacji studenckiej; 

4) emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatek rodzinny oraz 

osoby uprawnione do renty socjalnej, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty lub legitymacji 

upoważniającej do reny socjalnej; 

5) kombatanci, po okazaniu legitymacji kombatanta wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych. 

§ 3. Bilety komunikacji miejskiej na jednorazowe przejazdy do nabycia u kierowcy. 

§ 4. Traci moc uchwała nr V/67/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie: opłaty  

za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, uchwała nr V/29/2007 Rady Miasta Lubań 

z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr V/67/2003 w sprawie opłat za usługi 

przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, uchwała nr V/30/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 

22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr V/29/2007 w sprawie opłat za usługi przewozowe 

środkami lokalnego transportu zbiorowego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta: 

Kamil Glazer 
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