
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/580/2017 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 28 września 2017 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 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 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 2015 r., poz. 915 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 

20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 693 z późn. zm.), art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) 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. § 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Bilety jednorazowe, emitowane w formie papierowej lub zapisu elektronicznego tj. zakupione przy 

użyciu telefonu komórkowego (bilety elektroniczne): 

a) bilet jednorazowy – czasowy 60-minutowy - uprawnia do przejazdu na całej trasie przejazdu 

pojazdem, w którym bilet papierowy został skasowany lub przez 60 minut licząc od momentu 

jego skasowania na wszystkich liniach komunikacyjnych. W przypadku biletu elektronicznego 

– uprawnia do przejazdu na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony 

lub przez 60 minut licząc od momentu jego zakupu 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 w przypadku biletu papierowego, a w przypadku biletu elektronicznego –  

od momentu jego zakupu 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, 
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c) bilet socjalny jednorazowy – czasowy 60-minutowy - uprawnia do przejazdu na całej trasie 

przejazdu pojazdem, w którym bilet papierowy został skasowany lub przez 60 minut licząc  

od momentu jego skasowania na wszystkich liniach komunikacyjnych. W przypadku biletu 

elektronicznego – uprawnia do przejazdu na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet 

został zakupiony lub przez 60 minut licząc od momentu jego zakupu 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. W § 5 ust. 2 w tabeli po wierszu oznaczonym jako Lp. 6. dodaje się wiersz o Lp. 7 i wiersz o Lp. 

8 w brzmieniu: 

7. osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz 

organizacji politycznych i związków zawodowych, 

nielegalnych w rozumieniu przepisów 

obowiązujących do kwietnia 1989 r. 

decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

8. osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed 

dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji 

politycznych 

decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

§ 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 wyjątkiem § 1 pkt. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 roku.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska 
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