UCHWAŁA NR L/416/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie
miasta Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; Dz.U.z 2014 r. poz. 379), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 385) oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173, 1529, Dz. U. z 2013, poz.1014)
Rada Miasta Bolesławiec
uchwala, co następuje
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIII/82/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie
miasta Bolesławiec (Dz.U.Woj. Doln. z 2011 r. Nr 212, poz. 3653 oraz Dz.U.Woj.Doln. z 2013 r. poz.
4844) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.1. Opłata za przewóz bagażu, wózków dziecięcych (za wyjątkiem wózków służących do
przewozu dzieci niepełnosprawnych) i psów odpowiada wysokości opłaty normalnej na danej linii.
Opłacie za bagaż podlegają przedmioty, których rozmiary przekraczają wymiary 60 x 40 x 20.
- 3.2. Nie podlega opłacie przewóz wózka dziecięcego, gdy wózek przewozi osoba podróżująca
z dzieckiem do lat 4.
- 3.3. Bilety Euro – Nysa:
- bilet całodzienny pojedynczy – 25 zł,
- bilet całodzienny dla małych grup (do 5 osób) – 75 zł.
- 3.4. Bilet całodzienny pojedynczy Euro – Nysa oraz bilet całodzienny Euro – Nysa dla małych
grup (do 5 osób) uprawnia do przejazdu na wszystkich liniach w dniu skasowania do godz. 4:00
dnia następnego.
- 3.5. W przypadku korzystania z biletu Euro - Nysa każda osoba posługująca się tym biletem może
bezpłatnie przewozić jedno dziecko do lat 6”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Rady
Miasta Bolesławiec, Urzędu Miasta Bolesławiec. BP/BP
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Uzasadnienie
Zmiana w taryfie dotyczy biletów Euro – Nysa, których wprowadzenie wpłynie na poprawę wizerunku
miasta Bolesławiec w oczach mieszkańców obszarów transgranicznych. Ułatwi to wszystkim turystom
zamieszkałym na tych obszarach korzystanie z transportu publicznego. Sprzedaż tych biletów nie wpłynie
na sytuację ekonomiczną przewoźnika. Zgodę na przewóz bezpłatnie dziecka do lat 6, przy korzystaniu
z biletów Euro – Nysa wyrazili już inni przewoźnicy: przewozy regionalne PKP, PKS w Bolesławcu, PKS
Voyager oraz PKS w Jeleniej Górze.
Zgodnie z art.19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz.167) projekt niniejszej uchwały został przekazany do zaopiniowania trzem reprezentatywnym
związkom zawodowym o zasięgu ogólnokrajowym: Forum Związków Zawodowych, Niezależnemu
Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność” i Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków
Zawodowych. Nie otrzymano opinii żadnego ze związków.
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