
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/240/20 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe transportu zbiorowego  

organizowane przez Gminę Miasto Świdnica 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się trzy strefy komunikacyjne: 

1) miejską „A”; 

2) podmiejską „B”; 

3) pozamiejską „C”. 

2. Wymienione w ust.1 strefy komunikacyjne wraz z wykazem przystanków strefowych określa załącznik 

nr 1 do uchwały. 

3. W ramach strefy obowiązuje taryfa jednolita. 

§ 2. Ustala się wysokość cen biletów i opłat zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały. 

§ 3. 1. Bilety jednorazowe i czasowe: 

1) jednorazowy - jest to bilet jednego przejazdu; 

2) czasowy 120 – minutowy obowiązuje wyłącznie w strefie miejskiej „A” uprawnia do nieograniczonej 

liczby przejazdów w czasie dwóch godzin od momentu skasowania; 

3) czasowy 24godzinny jest biletem sieciowym ważnym we wszystkich strefach i uprawnia do 

nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania. 

2. Bilety okresowe: 

1) miesięczne imienne i na okaziciela, ważne są we wszystkie dni określonego miesiąca lub przez 30 dni 

kalendarzowych liczonych kolejno i począwszy od dnia wskazanego na bilecie; 

2) wakacyjne miesięczne ważne są w lipcu i sierpniu we wszystkie dni określonego miesiąca z ważną 

legitymacją szkolną lub studencką; 

3) w razie niewykorzystania nie podlegają zwrotowi; 

4) są biletami sieciowymi ważnymi na wszystkich liniach komunikacyjnych w danej strefie; 

5) są biletami ogólnodostępnymi, za wyjątkiem biletów wakacyjnych i specjalnych; 
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6) specjalne miesięczne imienne ważne są z ważną „Świdnicką Kartą Dużej Rodziny”. 

§ 4. Opłaty za usługi przewozowe wnoszone są poprzez: 

1) bilet papierowy z nadrukiem „Komunikacja Miejska Świdnica”; 

2) inne formy opłaty zaakceptowane przez organizatora. 

§ 5. Opłacie nie podlega przewóz bagażu, wózka dziecięcego z dzieckiem, wózka inwalidzkiego, małych 

zwierząt domowych trzymanych podczas podróży na rękach (małe psy, koty, ptaki). 

§ 6. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: 

1) posłowie i senatorowie – na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej; 

2) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie legitymacji inwalidy wojennego/wojskowego; 

3) dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka; 

4) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

5) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie – na podstawie 

decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub dokumentu wydanego przez zespół d/s orzekania o stopniu 

niepełnosprawności i dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

6) ociemniali i niewidomi  oraz opiekun wskazany w trakcie przejazdu – na podstawie legitymacji Polskiego 

Związku Niewidomych; 

7) dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do przedszkoli, szkół i placówek określonych w ustawie 

o systemie oświaty oraz ich opiekunowie – na podstawie legitymacji wg wzoru określonego przez MEN, 

a dla opiekuna na podstawie zaświadczenia MI-1/2002 wydanego przez placówkę prowadzącą zajęcia; 

8) umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta włącznie – na podstawie legitymacji służbowej 

policjanta; 

9) radni rad gmin: Miasta Świdnica, Świdnica, Żarów, Marcinowice na terenie gminy, na której sprawują 

mandat – na podstawie legitymacji radnego; 

10) pracownicy przewoźnika wykonującego usługi przewozowe (na podstawie umowy z Gminą Miasto 

Świdnica) oraz współmałżonek pracownika i ich dzieci do czasu ukończenia nauki szkolnej, jednak 

nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie legitymacji pracowniczej wydanej przez Gminę 

Miasto wg wykazu sporządzonego przez przewoźnika/operatora; 

11) w dniu 01 listopada każdemu przysługuje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami transportu 

zbiorowego. 

§ 7. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są: 

1) z 50 % zniżką - uprawnienia ustawowe: 

a) studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia – na podstawie legitymacji studenckiej, 

b) kombatanci – na podstawie legitymacji kombatanta z wpisem uprawniającym do ulgi; 

2) uprawnienia gminne: 

a) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – na 

podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 

b) emeryci i renciści– na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dokumentem 

tożsamości, 

c) zasłużeni honorowi dawcy krwi PCK I-go stopnia – na podstawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego 

Dawcy Krwi” wraz z dokumentem tożsamości, 

d) uczestnicy Programu „Świdnicka Karta Dużej Rodziny”. 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica. 

§ 9. Traci moc uchwała nr IX/99/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie taryfy 

opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady: 

Jan Dzięcielski
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/240/20 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 27 listopada 2020 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/240/20 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

 

 Bilety papierowe do kasowania i elektroniczne   

1. Tabela cen biletów jednorazowych   

 w ramach:  normalny ulg. ustawowy ulg. gminny   

1 strefy miejskiej "A"       

 
strefy podmiejskiej 

"B"  3,00 zł 1,50 zł 1,80 zł   

 
strefy pozamiejskiej 

"C"       

2 z przekroczeniem  3,50 zł 1,75 zł 2,10 zł   

 jednej granicy stref       

3 z przekroczeniem  4,20 zł 2,10 zł 2,50 zł   

 dwóch granic stref       

2. Tabela cen biletów czasowych     

   normalny ulg. ustawowy ulg. gminny   

1 120 - minutowy  5,00 zł 2,50 zł 3,00 zł   

 strefa miejska "A"       

2 
24 - godzinny 

sieciowy  9,00 zł 4,50 zł 5,50 zł   

 
wszystkie strefy 

"A,B,C"       

        

        

3. Tabela cen biletów okresowych   

 bilety miesięczne   

  imienne      
 na 

okaziciela   

   normalny ulg. ustawowy ulg. gminny normalny  

1 jedna strefa   96,00 zł 48,00 zł 58,00 zł   

 "A", "B", "C"     106,00 zł  

2 dwie sąsiednie strefy  108,00 zł 54,00 zł 65,00 zł   

 "A<->B",  "B<->C",     118,00 zł  

3 wszystkie strefy  122,00 zł 61,00 zł 73,00 zł   

 "A, B,C"     132,00 zł  

  specjalne        

      normalny ulgowy gminny    

 strefa miejska "A"  57,00 zł 35,00 zł    

        

  wakacyjne        

 wszystkie strefy       

 "A, B,C"  30,00 zł     

 

ceny biletów zawierają 

obowiązujący podatek 
VAT       
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/240/20 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

 

OPŁATY DODATKOWE I MANIPULACYJNE: 

 

§ 1. Opłata dodatkowa za: 

1) przejazd bez ważnego biletu - 150 zł; 

2) za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego  

lub bezpłatnego – 120 zł. 

§ 2. Opłata dodatkowe za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu - 450 zł. 

§ 3. Opłaty dodatkowe ulegają obniżeniu: 

1) w przypadku uiszczenia bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłaty dodatkowej określonej w § 1  

i w § 2 obniża się o 50%; 

2) w przypadku uiszczenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązujące go do uiszczenia  

tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej określonej w § 1, § 2 obniża się o 30%. 

§ 4. Opłata manipulacyjna związana ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej wyszczególnionej 

w paragrafach 1 i 2 wynosi 10% tych opłat. 
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