
Informacja na temat lokalnego transportu zbiorowego 
na terenie gminy DzierŜoniów.                                                                                   

 
 

Na XLIII/09  Sesji Rady Gminy DzierŜoniów na sali wiejskiej w Mościsku w dniu 
29.10.2009 r.  jednym z głównych tematów była informacja na temat lokalnego transportu 
zbiorowego.  
Na sesję zostali zaproszeni i wzięli w niej udział przedstawiciele Gminy Bielawa : Z-ca 
Burmistrza Bielawy Pan Mariusz Pach i Kierownik Komunikacji Miejskiej – Pan 
Krzysztof Florczak. 
Udział w sesji przedstawicieli Bielawy był nieprzypadkowy, albowiem z dniem 
01stycznia 2010 r. realizację zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu 
zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej będzie pełnić Gmina  Bielawa.  
 
Obecnie na terenie naszej gminy organizację usług w zakresie komunikacji lokalnego 
transportu  zbiorowego wykonuje: 
1. Sudecka Komunikacja Autobusowa Spółka z. o.o. DzierŜoniów – na kierunku 

DzierŜoniów – Piława Dolna oraz DzierŜoniów – Byszów przez Dobrocin, Roztocznik  
2. Gmina Bielawa – Referat Komunikacji Miejskiej Urząd Miejski Bielawa  - na 

kierunku DzierŜoniów – Ostroszowice oraz DzierŜoniów – Jodłownik . 
 
Radnym został przedstawiony stan aktualny, z którego nie jesteśmy przecieŜ zadowoleni. 
RóŜne ulgi,  róŜne autobusy – „czerwone”  i „niebieskie”  i w związku z tym róŜne bilety. 
Trudno jest się w tym połapać mieszkańcom powiatu dzierŜoniowskiego, a co dopiero 
przyjeŜdŜającym z innych stron. Ten stan rzeczy postanowiły zmienić  władze gmin 
powiatu dzierŜoniowskiego. W październiku 2007 Gminy: Miasto DzierŜoniów , Gmina 
DzierŜoniów , Bielawa, Piława Górna , Pieszyce oraz Niemcza rozpoczęły  prace nad 
utworzeniem jednolitej komunikacji zbiorowej.  
Główną intencją było wypracowanie jednakowych zasad dla całego układu 
komunikacyjnego powiatu dzierŜoniowskiego. 
W wyniku prac zespołu i zatwierdzenia przez poszczególne Rady Gmin,  Rada Bielawy na 
obszarze objętym porozumieniami  ustaliła zakres uprawnień do   ulgowych i bezpłatnych 
przejazdów komunikacji miejskiej.  
 
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów upowaŜnione będą następujące osoby: 

      1) dzieci do lat 4 – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, 
2) dzieci i młodzieŜ dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, uczęszczające do  
 przedszkoli, szkół i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty oraz ich 
opiekunowie (osoba, która ukończyła 13 lat) – legitymujące się legitymacją wydaną przez 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub legitymacją w 
kolorze Ŝółtym o sygnaturze MENiS-II/182/2 lub MENiS-II/181/2, a opiekun 
zaświadczeniem MI-1.2002 wydanym przez placówkę prowadzącą zajęcia, 
3) osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu toŜsamości, 
4) osoby niewidome i ich opiekunowie (osoba, która ukończyła 13 lat wskazana w czasie 
przejazdu przez osobę niewidomą) lub pies przewodnik – legitymujące się legitymacją 
osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z 
wpisaną przyczyną niepełnosprawności 04-O wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności i dowodem osobistym lub innym dokumentem 
potwierdzającym toŜsamość, 



5) osoby niepełnosprawne zaliczane do I grupy inwalidztwa, znacznego stopnia 
niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub 
niezdolne do samodzielnej egzystencji – legitymujące się jednym z niŜej wymienionych 
dokumentów: 
a) legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw 
    Orzekania o Niepełnosprawności i dowodem osobistym lub innym dokumentem 
    potwierdzającym toŜsamość, 

    b) orzeczeniem Okręgowej Komisji do Spraw Zatrudnienia wraz z dokumentem 
      toŜsamości, 
 c) orzeczeniem (lub legitymacją) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz  
      z dokumentem toŜsamości, 
6) umundurowani funkcjonariusze Policji, StraŜy Miejskiej i Ŝołnierze zasadniczej słuŜby 
wojskowej – na podstawie legitymacji słuŜbowej lub ksiąŜeczki wojskowej, 
 
 
Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych, okresowych biletów ulgowych na 
okaziciela i okresowych imiennych biletów ulgowych uprawnione są osoby 
legitymujące się następującymi dokumentami: 
1) studenci szkół wyŜszych do ukończenia 26 roku Ŝycia oraz uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych średnich i policealnych do 
ukończenia 24 roku Ŝycia – na podstawie  waŜnej legitymacji studenckiej lub szkolnej, 
2) dzieci od lat 4 do czasu podjęcia nauki w szkole – na podstawie dokumentu 
potwierdzającego wiek dziecka, 
3) emeryci i renciści – na podstawie dowodu osobistego i waŜnej legitymacji ZUS lub 
dowodu osobistego i aktualnej decyzji przyznającej świadczenie. 
 
Ustalenia te wejdą w Ŝycie pod warunkiem, Ŝe ogłoszony na 18.11.2009 przetarg wyłoni 
przewoźników na poszczególne linie .  

 


