
 

 

UCHWAŁA NR VIII/72/15 

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 25 maja 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do 

przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp z o. o. w Legnicy 

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

(Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) Rada Miejska Legnicy uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012r w sprawie ustalenia cen 

i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej świadczone przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp z o.o. w Legnicy wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 po ust. 4a dodaje się ust. 4 b w brzmieniu: 

„4b.  Do korzystania z przejazdów na podstawie biletu zintegrowanego Legnica uprawnione są osoby 

posiadające ważny bilet wraz z dokumentem tożsamości”; 

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje  brzmienie załącznika do niniejszej uchwały : 

3) w załączniku nr 2: 

a) w ust. 1 po pkt. 10 dodaje się pkt. 11 w brzmieniu: 

„11)  bilecie zintegrowanym Legnica – należy przez to rozumieć bilet wydany przez Koleje 

Dolnośląskie, uprawniający jego posiadacza do nielimitowanej ilości przejazdów we wszystkie dni 

miesiąca wszystkimi liniami komunikacji miejskiej na obszarze Legnicy a także gmin, które podpisały 

z Gminą Legnica porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz 

pociągami kolei dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie .”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE 

Rodzaj biletu/ strefa opłat Ceny biletów 
Normalny Ulgowy ustawowy Ulgowy gminny 

I strefa opłat 3,00zł 1,50 zł 1,80 zł 
II strefa opłat 4,60 zł 2,30 zł 2,80 zł 

Bilet jednoprzejazdowy dla linii nr „27'' w II strefie opłat upoważnia do przejazdu na trasie Ulesie -Pętla 

Domejki, z jednokrotną przesiadką na dowolną linię komunikacyjną mającą początek trasy na Pętli 

Domejki i odwrotnie, pod warunkiem dokonania skasowania biletu w każdym autobusie.” 
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c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie : 

„ 4 . BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE ” IMIENNE '' (Z WYŁĄCZENIEM LINII 

SPECJALNYCH). 

Rodzaj 

biletu/ strefa 

opłat 

Ceny biletów 

Ważny we wszystkie dni miesiąca 

Normalny Ulgowy ustawowy Ulgowy gminny 

Na jedną 

linię 

Na wszystkie 

linie 

Na jedną 

linię 

Na wszystkie 

linie 

Na jedną 

linię 

Na wszystkie 

linie 

I strefa opłat 76 zł 100 zł 38 zł 50 zł 46 zł 60 zł 

II strefa opłat 114 zł 140 zł 57 zł 70 zł 69 zł 84 zł 

1) bilet 30-dniowy na jedną linię w II strefie opłat dla linii nr „27'' obowiązuje na trasie Ulesie -Pętla 

Domejki, z dalszą przesiadką na linię nr ” 23'' w strefie miasta Legnicy i odwrotnie, 

2) bilet 30 - dniowy na wszystkie linie w II strefie opłat obowiązuje przy przejazdach wszystkimi liniami 

I-szej i II-giej strefy opłat.”, 

d) po ust. 5a dodaje się ust. 5 b w brzmieniu; 

„5b.  Znaczki do biletu zintegrowanego Legnica 

strefa opłat Cena znaczka 
Normalny Ulgowy ustawowy Ulgowy gminny Rodzinny 

I strefa opłat 76 zł 38 zł 46 zł 30 zł 
II strefa opłat 114 zł 57 zł 69 zł 

1) bilet zintegrowany Legnica , ważny jest z wpisanymi imieniem i nazwiskiem jego posiadacza oraz 

naklejonym znaczkiem z wpisanym na znaczku numerem biletu, wystawionego przez Koleje 

Dolnośląskie, przez okres miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie, 

np. od 23 października do 22 listopada, od 01 marca do 31 marca, 

2) za zgubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione znaczki uiszczonych należności nie zwraca się 

i nie wydaje duplikatów.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

W. Szetelnicki
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/72/15 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 25 maja 2015 r. 

I strefa opłat: 

- strefa miejska Legnicy 

- strefa gminy, która podpisała z Gminą Legnica porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego . 

II strefa opłat : 

- przekroczenie strefy miejskiej Legnicy i strefy gmin , które podpisały z Gminą Legnica porozumienie 

międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego . 
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