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UCHWAŁA NR IV/57/19
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 28 stycznia 2019 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 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1693) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. 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, w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dzieci w wieku do 7 lat – na podstawie urzędowego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka”,
b) po pkt 10 dodaje się pkt 11 i pkt 12 w brzmieniu:
„11) uczniowie legnickich szkół: podstawowych, gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I i II stopnia, trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
ogólnokształcących szkół artystycznych, oraz legnickich specjalistycznych placówek opiekuńczo –
wychowawczych - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej określającej tożsamość i wiek osoby,
nie dłużej niż do 21 roku życia”.
12) nauczyciele i opiekunowie wycieczek oraz zbiorowych wyjazdów wychowanków legnickich
przedszkoli, uczniów szkół, o których mowa w pkt 11 - na podstawie posiadanej przez nauczyciela/
wychowawcę/ opiekuna podpisanej przez dyrektora szkoły/placówki karty wycieczki zawierającą
listę nauczycieli/wychowawców/opiekunów wraz z celem i trasą przejazdu – na trasie przejazdu
wycieczki.”
2) w ust. 4:
a) skreśla się pkt 1,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) uczniowie szkół krajowych, innych niż określone w ust. 2 pkt 11 i szkół zagranicznych nie dłużej niż
do ukończenia 24 roku życia – na podstawie legitymacji szkolnej określającej tożsamość i wiek
osoby lub okazywanej wraz z dokumentem tożsamości określającym wiek osoby.”.
§ 2. 1) W uchwale nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r. poz. 4883)
w § 5 ust. 2 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
"13) osoby okazujące dowód rejestracyjny samochodu osobowego zarejestrowanego na terenie
Miasta Legnica wraz z osobami jej towarzyszącymi - łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym
liczbę miejsc siedzących w samochodzie, w okresie następnej doby, poczynając od godz. 24.00 dnia,
w którym doszło do przekroczenia na terenie Miasta Legnica poziomu stężeń zanieczyszczeń pyłowych
PM10 powyżej 200 mikrogramów/m3 - liczonej jako wynik uśredniony z stacji pomiarowej
zlokalizowanej na terenie Miasta Legnicy, według stanu z godziny 16, tj. II stopnia zagrożenia
(kod pomarańczowy) oraz III stopnia zagrożenia (kod czerwony),
2) W uchwale nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r.
poz. 4883) w § 5 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) osoby, które ukończyły 65 rok życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek oraz
tożsamość osoby.”;
3) W uchwale nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r.
poz. 4883) w § 5 ust. 4 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
"3) emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim, całkowicie
lub częściowo niezdolne do pracy (dawna II i III grupa inwalidzka), do ukończenia 65 roku życia - na
podstawie:
a) legitymacji emeryta lub ważnej legitymacji rencisty, wydanej przez odpowiedni organ emerytalnorentowy, określającej tożsamość lub okazywanej z dokumentem tożsamości,
b) legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności określającej tożsamość
lub okazywanej wraz z dokumentem tożsamości,
c) dokumentu tożsamości okazywanego wraz z dowodem należnej emerytury lub renty z miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym emeryt lub rencista korzysta z przejazdu ulgowego,
d) zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ emerytalno-rentowy na okoliczność pobierania
świadczeń okazywanego wraz z dokumentem tożsamości,
e) innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność określającego tożsamość osoby
lub okazywanego wraz z dokumentem tożsamości".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2019 roku.
Przewodniczący Rady:
J. Rabczenko

