UCHWAŁA NR 334.XXXIII.2021
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 269.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie cen i opłat za przewóz osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp.
z o.o. w Jeleniej Górze
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 679) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany do „Cennika przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze", stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 269.XXV.2020 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie cen i opłat za przewóz osób i bagażu pojazdami
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze:
1) § 3 ust. 1 pkt 8 Cennika otrzymuje brzmienie: „osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie
dokumentu tożsamości lub biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego zapisaną
informację o przysługującym uprawnieniu do przejazdów bezpłatnych”.
2) § 3 ust.1 pkt 13 Cennika otrzymuje brzmienie: „uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
zamieszkali na obszarze objętym porozumieniem międzygminnym w okresie od rozpoczęcia nauki
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia - na
podstawie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych zapisanego na bilecie elektronicznym. Uprawnienie
mogą uzyskać dzieci i młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o miejscu
zamieszkania ucznia, wydanego i poświadczonego przez właściwą szkołę”.
3) § 3 ust.1 pkt 14 Cennika otrzymuje brzmienie: „uczniowie szkół policealnych zamieszkali na obszarze
objętym porozumieniem międzygminnym w okresie od rozpoczęcia nauki w szkołach policealnych,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych
zapisanego na bilecie elektronicznym. Uczniowie szkół policealnych uprawnienie mogą uzyskać na
podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania”.
4) § 3 ust. 1 pkt 17 Cennika otrzymuje brzmienie: „opiekunowie (osoby pełnoletnie) osób wymienionych
w pkt 16 w czasie podróży z tymi osobami, a także bez towarzystwa tych osób (tj. po odwiezieniu dziecka
lub w drodze po dziecko) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania – placówka edukacyjna – miejsce
zamieszkania - na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia z placówki edukacyjnej i dowodu
tożsamości opiekuna”.
5) § 8 ust.4 Cennika otrzymuje brzmienie: „Bilety okresowe imienne – dostępne tylko w formie biletu
elektronicznego.
BILETY
30-dniowe
RODZAJE
BILETÓW

Strefa miejska
Jeleniej Góry
Cała sieć
BILETY 15-dniowe

WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI
NORMALNY

ULGOWY
USTAWOWY /
LOKALNY

130,00 zł

65,00 zł

150,00 zł

75,00 zł

WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI
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WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU DO
PIĄTKU ZA WYJĄTKIEM DNI
ŚWIĄTECZNYCH
ULGOWY
NORMALNY
USTAWOWY /
LOKALNY

110,00 zł

55,00 zł

130,00 zł

65,00 zł

WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU DO
PIĄTKU ZA WYJĄTKIEM DNI
ŚWIĄTECZNYCH
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RODZAJE
BILETÓW

Strefa miejska
Jeleniej Góry
Cała sieć

NORMALNY

ULGOWY
USTAWOWY /
LOKALNY

NORMALNY

ULGOWY
USTAWOWY /
LOKALNY

65,00 zł

32,50 zł

55,00

27,50

75,00 zł

37,50 zł

65,00

32,50 zł

Aktywacja biletów okresowych imiennych następuje z chwilą zbliżenia biletu elektronicznego do
kasownika".
6) § 5 ust. 2 Cennika otrzymuje nowe brzmienie: „Bilet całodzienny pojedynczy lub grupowy EURO-NYSA
uprawnia do bezpłatnego przejazdu jednego dziecka w wieku do lat 6"; w § 5 Cennika dodaje się nowy ust.
o treści: "3. Bilet całodzienny pojedynczy lub grupowy EURO-NYSA uprawnia do bezpłatnego przejazdu
dwójki dzieci w wieku od 6 do 15 lat"; § 5 ust. 3 Cennika zmienia swoją numerację na ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wojciech Chadży
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