
 

 

UCHWAŁA NR LIII/660/18 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

zmieniająca uchwałę 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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 z późn. zm.), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 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 2017 r., poz. 1983), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Dolno. poz. 1297 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po pkt. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4. Bilet wieloprzejazdowy do „Biletu Zintegrowanego Wałbrzych Jednorazowego Tam i Powrót”. 

Bilet wieloprzejazdowy do „Biletu Zintegrowanego Wałbrzych Jednorazowego Tam i Powrót”, stanowi 

integralną część biletu kolejowego wydawanego przez Koleje Dolnośląskie SA. Bilet Zintegrowany 

Jednorazowy Wałbrzych Tam i Powrót w dniu swojej ważności uprawnia jego posiadacza, zgodnie 

z wpisem na bilecie, do jednego przejazdu pociągiem Kolei Dolnośląskich SA, w relacji „tam/powrót” 

oraz do nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych, w okresie ważności 

biletu w publicznym transporcie zbiorowym świadczonym środkami transportu zbiorowego 

organizowanego przez Gminę Wałbrzych w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej 

w gminnych przewozach pasażerskich.”; 

2) w § 3 ust. 1 w tabeli po wierszu oznaczonym jako Lp. 9 dodaje się wiersz o Lp. 10 w brzmieniu: 

10. Bilet wieloprzejazdowy do 

„Biletu Zintegrowanego   

Wałbrzych Jednorazowego  

Tam i Powrót” 

7,00 3,50 - 

3) w § 5 ust. 1. w tabeli w wierszu oznaczonym jako Lp. 6 zapis w kolumnie 3 „Dokumenty poświadczające 

uprawnienia do korzystania z przejazdów bezpłatnych” otrzymuje brzmienie: 

„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 oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska 
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