Projekt
z dnia 17 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR III/25/2019
RADY GMINY WALIM
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach
pasażerskich na terenie gminy Walim
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) Art. 50a ust 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2016 ze
zm.) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Na linii komunikacyjnej : Glinno – Michałkowa – Zagórze Śląskie – Niedźwiedzica
– Olszyniec – Wałbrzych ustala się opłaty za przewóz osób środkami komunikacji gminnej
w następujących wysokościach :
a) Bilet jednorazowy : bilet jednorazowy normalny 3.00 zł, bilet jednorazowy ulgowy 2.00 zł,
b) Bilet okresowy imienny – miesięczny: bilet okresowy imienny – miesięczny normalny
70.00 zł , bilet okresowy imienny – miesięczny ulgowy 42.84 zł ,
2. Opłaty za przewóz bagażu lub psów ustala się w wysokości odpowiadającej
jednorazowej opłacie normalnej za przewóz jednej osoby,
3. Ceny ustalone w ust. 1 mają charakter cen maksymalnych.
§ 2. Na linii komunikacyjnej : Dziećmorowice – Wałbrzych , Rzeczka – Walim –
Wałbrzych oraz Wałbrzych – Stary Julianów w związku z zawartym porozumieniem
międzygminnym w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych zadań Gminy Walim w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego z dnia 24.07.2018 r. uchwala się ceny obowiązujące
w Uchwale nr XLV/551/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 czerwca 2017 r
w sprawach cen i opłat za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego
organizowanego przez Gminę Wałbrzych.
§ 3. Traci moc obowiązująca Uchwała Rady Gminy Walim nr XLIV/250/2014 z dnia
30 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na
terenie Gminy Walim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka
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Uzasadnienie
Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego. Na linii
komunikacyjnej Glinno – Michałkowa – Zagórze Śląskie – Niedźwiedzica – Olszyniec do
Wałbrzycha zorganizowany transport zbiorowy osób dofinansowany z budżetu Gminy
Walim w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze
zm.) Natomiast linie komunikacyjne : Dziećmorowice – Wałbrzych , Rzeczka – Walim –
Wałbrzych oraz Wałbrzych – Stary Julianów na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4 ) ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym i w wyniku podpisanego
porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych zadań Gminy
Walim w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z dnia 24.07.2018 r. stały się gminnymi
przewozami pasażerskimi w granicach administracyjnych miasta Wałbrzych i gminy Walim.
Uchylenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, wprowadzenie
nowego przepisu art.. 50a ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz opisanie
zmiany w transporcie zbiorowym na terenie gminy Walim stanowią główny powód
uchylenia uchwały nr XLIV/250/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen
za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Walim a także konieczność
uchwalenia nowej uchwały w przedmiocie.
Sporządziła : Małgorzata Iskierka
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