
UCHWAŁA NR LIX/474/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie ustalenia cen biletów w publicznym transporcie zbiorowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (tekst jedn.: t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) - Rada Miejska Bystrzycy 
Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Realizując ustawowe zadanie publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego, Gmina Bystrzyca Kłodzka organizuje gminne przewozy pasażerskie przeznaczone do świadczenia 
usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego oraz zwierząt na sieci autobusowych linii komunikacyjnych 
o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego. 

2. Niniejsza uchwała określa wysokości cen biletów za przejazdy środkami publicznego transportu 
zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka. 

§ 2. 1. Ustala się strefy biletowe definiujące zakres ważności biletu. 

2. Wymienione w ust. 1 strefy biletowe określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje biletów przejazdowych: 

a) jednorazowe (na okaziciela) – uprawniające do odbycia jednego przejazdu na określonej trasie przejazdu, 

b) miesięczne (imienne) -- uprawniające w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca do 
odbycia dowolnej liczby przejazdów na określonej trasie przejazdu. 

2. Nabytego biletu jednorazowego nie wolno odstępować innej osobie. 

§ 4. 1. Ustala się ceny biletów przejazdowych w wysokościach określonych Załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały 

2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych liniami w gminnych przewozach pasażerskich 
organizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na podstawie biletów jednorazowych oraz miesięcznych 
upoważnione są osoby uprawnione na mocy stosownych ustaw. 

3. Przewóz bagażu podręcznego oraz zwierząt nie wymaga uiszczenia opłaty. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż 13 września 2022. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/474/2022 

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 

z dnia 27 maja 2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/474/2022 

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 

z dnia 27 maja 2022 r. 

CENY BILETÓW PRZEJAZDOWYCH W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ BYSTRZYCA KŁODZKA 

Cena biletu przejazdowego normalnego brutto w zł zawierająca podatek VAT w wysokości 8% 

Typ biletu 
Liczba stref biletowych 

jednorazowy miesięczny 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 
1                           3,50                        122,50  
2                           6,00                        210,00  
3                           8,00                        280,00  
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UZASADNIENIE 

 

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Rada 
Miejska Bystrzycy Kłodzkiej jest organem ustalającym ceny za usługi przewozowe o charakterze 
użyteczności publicznej. Ustalenie tych cen niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania Bystrzyckiej 
Komunikacji Autobusowej.  Zgodnie z art. 50b ww. ustawy, ceny te mają charakter cen maksymalnych.  

Podział terenu gminy na strefy komunikacyjne ułatwia rozliczenia między Organizatorem 
Przewozów a Operatorem. Prostota tego systemu także znacznie poprawi szybkość zakupu biletów oraz 
ułatwi mieszkańcom korzystanie z komunikacji publicznej.  
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