WYCIĄG Z UCHWAŁY NR V/65/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego
organizowanego przez Gminę Wałbrzych, z późniejszymi zmianami.
Podstawa prawna: art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z 2011 r., poz. 13 z późn. zm.), art. 33a ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1173 z późn. zm.).
RODZAJE I CENY BILETÓW
1. Bilety jednorazowe:
a) bilet jednorazowy – czasowy 60-minutowy - uprawnia do przejazdu na całej trasie przejazdu pojazdem,
w którym bilet został skasowany lub przez 60 minut licząc od momentu jego skasowania na wszystkich liniach
komunikacyjnych. W okresie ważności biletu (60 minut) możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas
przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu przejazdu,
b) bilet jednorazowy – czasowy 24-godzinny - obowiązuje przez 24 godziny licząc od momentu jego skasowania
i uprawnia do przejazdu na wszystkich liniach komunikacyjnych w podanym okresie. W okresie ważności biletu
(24 godziny) możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do
czasu przejazdu,
c) bilet socjalny jednorazowy – czasowy 60-minutowy - uprawnia do przejazdu na całej trasie przejazdu
pojazdem, w którym bilet został skasowany lub przez 60 minut licząc od momentu jego skasowania na
wszystkich liniach komunikacyjnych. W okresie ważności biletu (60 minut) możliwa jest nieograniczona liczba
przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu przejazdu. Bilet przysługuje w dni robocze
od poniedziałku do piątku osobom upoważnionym do świadczeń z pomocy społecznej, zamieszkałym na terenie
Gminy Wałbrzych. Pasażerowie korzystający z biletu socjalnego jednorazowego – czasowego 60-minutowego
zobowiązani są do posiadania w czasie przejazdu aktualnej decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu (MOPS) przyznającej świadczenie w postaci zasiłku stałego, okresowego lub celowego oraz
dokument tożsamości ze zdjęciem. Decyzja MOPS przyznająca zasiłek stały lub okresowy uprawnia pasażera –
adresata decyzji do korzystania z biletów socjalnych w okresie jej ważności, a decyzja MOPS przyznająca
zasiłek celowy uprawnia pasażera – adresata decyzji do korzystania z biletów socjalnych w okresie od dnia jej
wydania do dnia, w którym wyznaczono datę wypłaty świadczenia.
2. Bilety okresowe na okaziciela:
a) bilet okresowy na okaziciela 7-dniowy ważny we wszystkie dni tygodnia - uprawnia do przejazdu na wszystkich
liniach komunikacyjnych przez siedem kolejnych dni licząc od dnia wskazanego w elektronicznej pamięci
biletu,
b) bilet okresowy na okaziciela 7-dniowy bez soboty i niedzieli - uprawnia do przejazdu na wszystkich liniach
komunikacyjnych przez siedem kolejnych dni licząc od dnia wskazanego w elektronicznej pamięci biletu, bez
soboty i niedzieli,
c) bilet okresowy na okaziciela 30-dniowy ważny we wszystkie dni tygodnia - uprawnia do przejazdu na
wszystkich liniach komunikacyjnych przez trzydzieści kolejnych dni licząc od dnia wskazanego w elektronicznej
pamięci biletu,
d) bilet okresowy na okaziciela 30-dniowy bez sobót i niedziel - uprawnia do przejazdu na wszystkich liniach
komunikacyjnych w okresie trzydziestu kolejnych dni licząc od dnia wskazanego w elektronicznej pamięci
biletu, bez sobót i niedziel,
e) bilet okresowy na okaziciela wakacyjny - uprawnia do przejazdu na wszystkich liniach komunikacyjnych
w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia,
3. Bilet miesięczny w formie znaczka do „Biletu zintegrowanego Wałbrzych”. Bilet miesięczny w formie znaczka
do „Biletu zintegrowanego Wałbrzych”, zwany dalej znaczkiem, stanowi integralną część imiennego
miesięcznego biletu kolejowego wydawanego przez Koleje Dolnośląskie SA. Bilet zintegrowany Wałbrzych
uprawnia jego posiadacza do przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich SA, na trasie i w okresie wskazanym na
bilecie, oraz - na podstawie znaczka - do nielimitowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach
komunikacyjnych, we wszystkie dni miesiąca w publicznym transporcie zbiorowym świadczonym środkami
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Bilet zintegrowany Wałbrzych ważny jest z wpisanym
imieniem i nazwiskiem jego posiadacza oraz naklejonym znaczkiem z napisem „Gmina Wałbrzych” z wpisanym
na znaczku numerem miesięcznego biletu kolejowego wystawionego przez Koleje Dolnośląskie SA, przez okres

miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie. Bilet jest ważny z dokumentem
tożsamości ze zdjęciem.
WYSOKOŚĆ CEN BILETÓW ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ WAŁBRZYCH OKREŚLA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Lp.

Wyszczególnienie – rodzaj biletu

1.

Bilet jednorazowy – czasowy 60minutowy
Bilet jednorazowy – czasowy 24-godzinny
Bilet socjalny jednorazowy – czasowy 60minutowy
Bilet okresowy na okaziciela
7-dniowy
ważny we wszystkie dni tygodnia
Bilet okresowy na okaziciela 7-dniowy
bez soboty i niedzieli
Bilet okresowy na okaziciela
30-dniowy
ważny we wszystkie dni tygodnia
Bilet okresowy na okaziciela
30-dniowy
bez sobót i niedziel
Bilet okresowy na okaziciela wakacyjny
Znaczek do „Biletu zintegrowanego
Wałbrzych”

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

normalnego
3,20

Cena biletu w złotych
ulgowego
1,60

socjalnego
-

12,00
-

6,00
-

0,90

30,00

15,00

-

26,00

13,00

-

100,00

50,00

-

86,00

43,00

-

148,00
76,00

74,00
38,00

-

Za przewóz nart, saneczek, wózka dziecięcego (z wyjątkiem tego, w którym przebywają dzieci), roweru, psa,
kota; bagażu ręcznego, którego suma trzech wymiarów (długości, szerokości i wysokości) przekracza 120 cm (z
wyjątkiem instrumentów muzycznych przewożonych przez uczniów i studentów) – obowiązuje cena biletu
jednorazowego – czasowego 60-minutowego normalnego.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH
1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
Lp.

Określenie grupy uprawnionych

1.
2.

Dzieci w wieku do 4 lat
Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności i wymagające
stałego współudziału na co dzień opiekuna
w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
towarzyszący im opiekun
Dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych,
uczniowie szkół specjalnych i uczniowie posiadający
orzeczenie o kształceniu specjalnym poprzez
kształcenie i wychowanie integracyjne oraz
towarzyszący im opiekun na trasie dom –
przedszkole /szkoła i z powrotem

3.

4.
5.
6.

Uczestnicy dziennych ośrodków rehabilitacyjnych
lub ośrodków terapii zajęciowej oraz towarzyszący
im opiekun na trasie dom – ośrodek i z powrotem
Osoby, które ukończyły 70 rok życia
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do
samodzielnej egzystencji, osoby posiadające I
grupę inwalidzką, osoby niepełnosprawne w stopniu
znacznym oraz towarzyszący im opiekunowie

7.

Ociemniali,
przewodnicy

niewidomi

i towarzyszący

8.

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej

im

Dokumenty poświadczające uprawnienie do
korzystania z przejazdów bezpłatnych
Orzeczenie Zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności

Zaświadczenie wydane przez przedszkole,
legitymacja szkoły specjalnej lub legitymacja
szkolna i wydane przez szkołę zaświadczenie
o kształceniu integracyjnym

Zaświadczenie wydane przez właściwy ośrodek
Dokument tożsamości ze zdjęciem
Decyzja ZUS/KRUS lub orzeczenie lekarza
orzecznika / komisji lekarskiej ZUS /KRUS,
orzeczenie o I grupie inwalidzkiej oraz dokument
tożsamości ze zdjęciem
lub orzeczenie Zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności lub legitymacja osoby
niepełnosprawnej oraz dokument tożsamości ze
zdjęciem
Legitymacja wydana przez Polski Związek
Niewidomych
i osoba
wskazana
w trakcie
przejazdu
-

9.
10.
11.

Umundurowani funkcjonariusze Policji
Krwiodawcy
w czasie
powrotu
z punktu
krwiodawstwa, po oddaniu krwi na trasie punkt
krwiodawstwa – miejsce zamieszkania
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia

12.

Asystenci romscy – przejazd na trasie miejsce
zamieszkania asystenta – placówka oświatowa, do
której uczęszczają dzieci romskie i z powrotem oraz
podczas wykonywania powierzonych obowiązków
asystenta

13.

Wolontariusze
uczestniczący
w ogólnopolskich
akcjach charytatywnych
Kierowcy samochodów osobowych uczestniczący
w akcji „Dzień bez samochodu”
Kierowcy samochodów osobowych biorący udział
w Programie „Zielony Wałbrzych 2020”, każdego
pierwszego dnia miesiąca
Dzieci i młodzież w wieku od 4 lat do ukończenia
25 roku życia w ramach Programu Wałbrzyska Karta
Rodzina 3 Plus
Dzieci i młodzież w wieku od 4 lat do ukończenia
25 roku życia w ramach Programu Karta Dużej
Rodziny
Dzieci i młodzież uczestniczące w ogólnopolskich
imprezach sportowych, których gospodarzem jest
Miasto Wałbrzych i w imprezach sportowych
organizowanych przez Miasto Wałbrzych oraz ich
opiekunowie
Osoby posiadające status osoby represjonowanej z
powodów politycznych albo status działacza
opozycji antykomunistycznej i osoby
represjonowanej z powodów politycznych

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Dokument
tożsamości
ze
zdjęciem
i
poświadczenie o oddaniu krwi w dniu przejazdu
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
oraz dokument tożsamości ze zdjęciem
Zaświadczenie wydane przez Dyrektora Zarządu
Dróg,
Komunikacji
i Utrzymania
Miasta
w Wałbrzychu wraz z dokumentem ze zdjęciem
potwierdzającym tożsamość asystenta romskiego
i zaświadczenie wystawione przez placówkę
oświatową
Identyfikator wystawiony przez Organizatora akcji
Ważny
dowód
osobowego
Ważny
dowód
osobowego

rejestracyjny

samochodu

rejestracyjny

samochodu

Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus wraz
z legitymacją szkolną lub legitymacją studencką
( w przypadku dzieci i młodzieży uczącej się)
Karta Dużej Rodziny wraz z legitymacją szkolną
lub legitymacją studencką
(w przypadku dzieci i młodzieży uczącej się)
Identyfikator wydany przez organizatora imprezy
sportowej

Legitymacja wydana przez Szefa Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych o treści
„był
osobą
represjonowaną
z
powodów
politycznych” albo „był działaczem opozycji
antykomunistycznej i osobą represjonowaną z
powodów politycznych”

2. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:
Lp.

Określenie grupy uprawnionych

1.

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej
Uczniowie szkół krajowych i zagranicznych do
ukończenia 23 roku życia
Studenci zagranicznych szkół wyższych

2.
3.
4.
5.

Emeryci oraz renciści całkowicie niezdolni do pracy
lub częściowo niezdolni do pracy
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym
lub lekkim

Dokumenty poświadczające uprawnienie do
korzystania z przejazdów ulgowych
Ważna
legitymacja
szkolna,
bądź
międzynarodowa legitymacja ISIC, EURO 26
Międzynarodowa legitymacja ISIC, EURO 26 lub
zagraniczna legitymacja studencka
Legitymacja emeryta – rencisty lub decyzja ZUS
/KRUS oraz dokument tożsamości ze zdjęciem
Orzeczenie Zespołu ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawności lub legitymacja
osoby
niepełnosprawnej
oraz dokument tożsamości ze zdjęciem

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW POWSZECHNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH
Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych:
1.Posłowie i senatorowie RP - na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ust. 1
ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora)
2.Inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej
przez organ rentowy (art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin)

3.Przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu – wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidztwa (art.
16 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin)
4.Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi - na podstawie legitymacji osoby
represjonowanej wystawionej przez organ rentowy (art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991
r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)
5.Cywilne, niewidome ofiary działań wojennych – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary
działań wojennych wystawionej przez organ rentowy (art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań
wojennych)
Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych:
1.Kombatanci i inne osoby uprawnione, o których mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie dokumentów
określonych w tej ustawie (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)
2.Studenci – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym)
3. Poszkodowani Weterani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku
z udziałem w działaniach poza granicami państwa. Art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
weteranach działań poza granicami państwa, na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z
legitymacją emeryta – rencisty.
4.Młodzież zaliczona do I grupy inwalidztwa i objęta ewidencją (§ 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 13 lipca 1987 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i formy pomocy dla
młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej)
PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE
1. Osoby, które posiadają prawo do przejazdów bezpłatnych nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty
przewożony bagaż oraz za przewożone zwierzęta.

za

2. Z opłaty za przewożony bagaż i za przewożone zwierzęta zwolnione są osoby, które posiadają ważny bilet
jednorazowy – czasowy 24-godzinny lub ważny bilet okresowy na okaziciela.
3. Posiadacz ważnego biletu okresowego na okaziciela jest uprawniony do przewiezienia jednego lub dwójki
dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
WARTOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH
Wyszczególnienie

Uiszczona po
7 dniach od daty
wystawienia
protokołu

Uiszczona natychmiast
lub pierwszego dnia
roboczego po dniu
wystawienia protokołu

Uiszczona w okresie
od 2 do 7 dnia od daty
wystawienia protokół

za przejazd bez odpowiedniego
dokumentu przewozu

160,00 zł

80,00 zł

112,00 zł

za brak odpowiedniego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

80,00 zł

40,00 zł

56,00 zł

za niezapłacenie należności za
zabrane ze sobą do środka przewozu
rzeczy lub zwierzęta, albo
naruszenie przepisów o ich
przewozie

64,00 zł

32,00 zł

44,80 zł

za spowodowanie bez uzasadnionej
przyczyny, zatrzymania lub zmiany
trasy środka transportu zbiorowego

160,00 zł

80,00 zł

112,00 zł

