
UCHWAŁA NR XIV/129/15 

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 30 listopada 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 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( Dz.U z 2015r. poz.1515) 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 z 2015r. poz. 1045)  uchwala się, 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, (Dz.Urz.Woj.Dol. z 2015r. poz.1985, 

poz.2450 i poz.3343)  załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Legnicy.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Wacław Szetelnicki 

 



Załącznik do Uchwały Nr XIV/129/15 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

CENNIK PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT POJAZDAMI MIEJSKIEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP Z O.O. w LEGNICY 

1. ILEKROĆ W CENNIKU JEST MOWA O: 

1) bilecie normalnym – należy przez to rozumieć bilet pełnopłatny (100%); 

2) bilecie ulgowym ustawowym - należy przez to rozumieć bilet stanowiący  50%  wartości biletu 

pełnopłatnego / ulga uprawniona z mocy ustaw lub przepisów szczególnych /, 

3) bilecie ulgowym gminnym należy przez to rozumieć bilet z ulgą przyznaną przez Radę Miejską Legnicy , 

4) bilecie jednoprzejazdowym - należy przez to rozumieć bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu 

osoby na jednej linii komunikacyjnej; 

5) bilecie okresowym trzydziestodniowym („imiennym” lub „na okaziciela”) – należy przez to rozumieć bilet, 

który może być zakupiony od dowolnej daty wskazanej przez pasażera (bez możliwości zakupu z datą 

wsteczną) i uprawnia do przejazdu przez okres trzydziestu dni włącznie z  określoną na bilecie datą 

ważności; 

6) bilecie całodziennym wielokrotnego przejazdu – należy przez to rozumieć bilet o nielimitowanej ilości 

przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych w I -szej strefie opłat w czasie 24 godzin od momentu 

skasowania (z wyłączeniem linii specjalnych); 

7) bilecie imiennym – należy przez to rozumieć bilet  wystawiony na określone imię i nazwisko; 

8) bilecie „ na okaziciela” należy przez to rozumieć bilet uprawniający do przejazdu jego posiadacza we 

wszystkie dni miesiąca, na wszystkich liniach w strefie miejskiej Legnicy ( z wyłączeniem linii 

specjalnych); 

9) bilecie uzupełniającym, należy przez to rozumieć dodatkowy bilet, którego wartość stanowi różnicę 

pomiędzy nową, a starą ceną; 

10) bilecie rodzinnym, należy przez to rozumieć bilet uprawniający do przejazdu członka dużej rodziny; 

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. 

2. BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE 

Rodzaj biletu/ strefa opłat Ceny biletów 

NORMALNY ULGOWY  

USTAWOWY 

ULGOWY GMINNY 

I strefa opłat 3,00zł 1,50 zł 1,50zł 

II strefa opłat 4,60 zł 2,30 zł 2,30zł 

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. 

3. BILETY  CAŁODZIENNE  WIELOKROTNEGO  PRZEJAZDU,WYŁĄCZNIE  W STREFIE   

MIEJSKIEJ  LEGNICY, Z WYŁĄCZENIEM  LINII SPECJALNYCH, OZNACZONE  ODPOWIEDNIM   

NOMINAŁEM I NAZWĄ 

RODZAJ BILETU Ceny biletów   

NORMALNY ULGOWY 

USTAWOWU 

ULGOWY GMINNY 

Bilet całodzienny 9,00 zł 4,50 zł 4,50zł 



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 38 zł 50 zł 

II strefa opłat 114 zł 140 zł 57 zł 70 zł 57 zł 70 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.”, 

5. BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE „NA OKAZICIELA” NA WSZYSTKIE LINIE 

KOMUNIKACYJNE W STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY (Z WYŁĄCZENIEM LINII SPECJALNYCH), 

UPRAWNIAJĄCE DO PRZEJAZDÓW WE WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA 

RODZAJ BILETU CENY BILETÓW   

WSZYSTKIE LINIE W STREFIE MIEJSKIEJ LEGNICY WE 

WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA 

NORMALNY ULGOWY  

USTAWOWY 

ULGOWY GMINNY 

Bilet „ na okaziciela” 118 zł 59 zł 59 zł 

5a. Bilety rodzinne ważne w I – szej i II -giej strefie opłat : 

Rodzaj biletu Cena biletu   

Okresowe 30 dniowe na wszystkie linie komunikacyjne 

uprawniające do przejazdów we wszystkie dni miesiąca 

30 zł 

Jednorazowe 1zł 

„5b. Znaczki do biletu zintegrowanego Legnica 

strefa opłat Cena znaczka   

NORMALNY ULGOWY 

USTAWOWY 

ULGOWY 

GMINNY 

RODZINNY 

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

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.”. 



 

6. OPŁATY ZA PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT 

W przewozach bagażu i zwierząt na wszystkich liniach komunikacyjnych w dwóch strefach opłat, cena 

biletu wynosi 1,50 zł  za każdy bagaż i za każde zwierzę osobno. 

7. INFORMACJE OGÓLNE: 

1) w przewozach gminnego transportu zbiorowego w Legnicy , obowiązują bilety z nadrukiem operatora – 

MPK SP. Z O.O. LEGNICA; 

2) bilety okresowe 30-dniowe (imienne i na okaziciela)  uprawniają również do przejazdów na liniach 

nocnych; 

3) uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych obowiązują również na liniach nocnych; 

4) posiadacz biletu okresowego na daną linię komunikacyjną może korzystać z innej linii komunikacyjnej na 

odcinku, na którym linie posiadają wspólny przebieg do najbliższego przystanku od miejsca, w którym linie 

te przestają się pokrywać; 

5) rozpoczęcie ważności biletu jednoprzejazdowego lub całodziennego następuje z chwilą jego 

bezzwłocznego i skutecznego skasowania lub w momencie nabycia biletu u kierowcy (nie podlega 

kasowaniu). Przez pojęcie niezwłocznie – należy rozumieć wykonanie tej czynności jako pierwszej po 

wejściu do autobusu; 

6) bilet zakupiony w  przedsprzedaży uważa się za skasowany, jeżeli posiada nadruk z kasownika określający 

datę, numer pojazdu i godzinę skasowania. W razie nieskutecznego skasowania w danym kasowniku, 

należy ponowić próbę w innym kasowniku; 

7) bilet okresowy jest biletem o niekontrolowanej ilości przejazdów; 

8) bilet okresowy imienny ważny jest z  legitymacją biletu okresowego imiennego wystawioną przez 

operatora przewozów; 

9) uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych nie dotyczą opłat za przewóz bagażu lub zwierzęcia, 

z wyłączeniem bagażu i zwierząt, o których mowa w przepisach porządkowych związanych z przewozem 

osób, bagażu i zwierząt; 

10) bilet ulgowy bez dokumentu uprawniającego do ulgi, okresowy imienny bez wpisanego numeru 

legitymacji na znaczku, poprawiany, niewłaściwie skasowany, zniszczony oraz uszkodzony jest biletem 

nieważnym. 


