
 

 

UCHWAŁA NR XLI/462/21 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 28 października 2021 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 2021 r. 

poz. 1372), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 

r. poz. 1371), 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 2020 r. poz. 8 ), 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) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Wysokość cen biletów za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym 

przez Gminę Wałbrzych określa się w następujący sposób: 

Lp. Wyszczególnienie – rodzaj 

biletu 

Cena biletu w złotych 

normalnego ulgowego 

 

socjalnego 

1. Bilet jednorazowy – czasowy 

60-minutowy 

4,00 2,00 - 

2. Bilet jednorazowy – czasowy 

24-godzinny 

15,00 7,50 - 

3. Bilet socjalny jednorazowy – 

czasowy 60-minutowy 

- - 1,00 

4. Bilet okresowy na okaziciela 

7-dniowy 

ważny we wszystkie dni 

tygodnia 

35,00 17,50 - 

5. Bilet okresowy na okaziciela 7-

dniowy bez soboty i niedzieli 

30,00 15,00 - 

6. Bilet okresowy na okaziciela 

30-dniowy 

ważny we wszystkie dni 

tygodnia 

120,00 60,00 - 
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7. Bilet okresowy na okaziciela 

30-dniowy 

bez sobót i niedziel 

100,00 50,00 - 

8. Bilet okresowy na okaziciela 

wakacyjny 

180,00 90,00 - 

9. znaczek do „Biletu 

zintegrowanego Wałbrzych”  

76,00 38,00 - 

10. Bilet wieloprzejazdowy do 

‘Biletu Zintegrowanego 

Wałbrzych jednorazowego  

Tam i Powrót’ 

7,00 3,50 - 

§ 2. 1. Bilety okresowe na okaziciela wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują 

ważność do końca okresów wskazanych w ich elektronicznej pamięci. 

2. Bilety jednorazowe - czasowe 60-minutowe, bilety jednorazowe - czasowe 24-godzinne, bilety socjalne 

jednorazowe - czasowe 60-minutowe obowiązujące przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują 

ważność do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca 2022 r. będą obowiązywały dopłaty do biletów, o których 

mowa w zdaniu pierwszym w formie „biletów jednorazowych - czasowych dopłata” o nominałach 

0,10 złotych, 0,40 złotych, 0,80 złotych, 1,50 złotych i 3,00 złote. Pasażerowie mogą uiszczać opłatę  

za przejazd poprzez kasowanie biletów, o których mowa w zdaniu pierwszym i „biletów jednorazowych - 

czasowych dopłata” pod warunkiem zachowania obowiązującej odpłatności za przejazd. Aby uzyskać 

właściwy nominał dopuszczalne jest łączenie biletów. W przypadku uiszczenia opłaty za przejazd poprzez 

skasowanie kilku biletów, czas przejazdu, odpowiednio 60 minut i 24 godziny, liczy się od skasowania 

pierwszego biletu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 grudnia 2021 roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

Maria Anna Romańska 
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