UCHWAŁA NR V/57/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy
Trzebnica.
Na podstawie art. 7 ust. l pkt 4,art. l8 ust. 2 pkt l5 i art. 40 ust. l z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z poźn. zm.), w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r, Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz
art. 8 ust. l ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 385) Rada Miejska
w Trzebnicy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za przewozy osób środkami komunikacji gminnej w Trzebnicy w wysokości
określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Załącznik do Uchwały Nr V/57/15
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 marca 2015 roku

Opłaty za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie
Gminy Trzebnica
§ 1.
l. Ustala się opłaty za przewozy osób środkami komunikacji gminnej w wysokości nie wyższej niż:
1) a. bilety jednorazowe na terenie miasta Trzebnica (1 pętla) – 1,00 zł
b. bilety jednorazowe poza strefę miasta Trzebnica na odległość:
do 5 km – cena biletu do 3,00 zł
od 5 do 10 km – cena biletu do 4,00 zł
od 10 do 15 km – cena biletu do 5,00 zł
od 15 do 20 km – cena biletu do 6,00 zł
2) Bilety jednorazowe dla osób posiadające kartę „Trzebnicka Rodzina 3+”
a. na terenie miasta Trzebnica (1 pętla) – 0,00 zł
b. bilety jednorazowe poza strefę miasta Trzebnica na odległość:
do 5 km – cena biletu do 1,50 zł
od 5 km – do 10 km – cena biletu do 2,00 zł
od 10 km – do 15 km – cena biletu do 2,50 zł
od 15 km – do 20 km – cena biletu do 3,00 zł
2. Prawo do 100% ulgi mają:
a. dzieci do 4 roku życia(łącznie z wózkiem)
b. osoby niewidome oraz przewodnik towarzyszący osobie uprawnionej (Dz.U.2006.249.
1824 oraz Dz.2010 r. Nr 225, poz.1465)
c. inwalidzi wojenni zaliczeni do I grupy inwalidzkiej oraz przewodnik towarzyszący osobie
uprawnionej (Dz.U.2010.101.648j.t.).
3. Prawo do 50% ulgi mają:,
a. kombatanci (Dz.U. 2002.42.371 j.t.).
4. Opłaty za przewóz bagażu ustala się w wysokości normalnego biletu jednorazowego jak w p. 1) a
i 1) b,
5. Opłata za przewóz zwierząt domowych nie trzymanych na rękach – równowartość normalnego
biletu jednorazowego jak w p. 1)a i 1)b.
§2
Ceny ustalone w § 1 mają charakter cen maksymalnych.
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