
 

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania „specjalnego biletu gminnego" stosowanego 
w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie gminy Świdnica oraz wzoru wniosku o jego wydanie. 

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948) oraz uchwały nr XIV/83/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica, zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu lub załącznikach do zarządzenia jest mowa o: 

1) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę nr XIV/83/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica; 

2) bilecie, lub „specjalnym bilecie gminnym" - należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w §2 
uchwały. 

§ 2. Z dniem 1 lipca 2017 r. wprowadzam do stosowania bilet, którego wzór określa załącznik Nr l do 
zarządzenia. 

§ 3. Tracą ważność wszystkie bilety wydane przed 1 lipca 2017 roku wydane na podstawie zarządzeń nr 
60/2011 z dnia 1 września 2011 r. oraz nr 5/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. Wójta Gminy Świdnica. Posiadacze 
biletów wydanych przed l lipca 2017 r. uprawnieni są do ich wymiany w trybie przewidzianym  
w § 4 niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Bilety dla uprawnionych osób, o których mowa w § l uchwały wydaje bezpośrednio Urząd Gminy 
Świdnica, na podstawie: 

1) prawidłowo wypełnionego wniosku, złożonego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia; 

2) kserokopii dokumentu poświadczającego uprawnienie do zniżki: 

a) osoby, o których mowa w §l ust. l uchwały - kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie 
uprawnień emerytalnych lub rentowych; 

b) osoby, o których mowa w §1 ust. 3 uchwały - kserokopia zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego 
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze lub kserokopia 
legitymacji honorowego krwiodawcy, oraz w przypadku ubiegania się o ulgę na zakup biletów 
miesięcznych kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu; 

c) osoby, o których mowa w §1 ust. 2 i 4 uchwały - kserokopia dokumentu tożsamości. 

§ 5. Bilet jest ważny z dokumentem poświadczającym uprawnienie do zniżki: 

1) dla ulgi, o której mowa w §1 ust. l uchwały - dokument poświadczający posiadanie uprawnień 
emerytalnych lub rentowych; 

2) dla ulgi, o której mowa w §1 ust. 2 uchwały - dokument tożsamości; 

3) dla ulgi, o której mowa w §1 ust. 3 uchwały - zaświadczenie o ilości oddanej krwi wydane przez 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze lub legitymacja honorowego 
krwiodawcy. 

4) dla ulgi, o której mowa w §1 ust. 4 uchwały - dokument tożsamości oraz zaświadczenie o przyznaniu tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Świdnica 

§ 6. 1. Bilety mogą być wykorzystywane wyłącznie w okresie ich ważności. 

2. Okres ważności biletu liczy się do: 

1) terminu ważności dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień emerytalnych lub rentowych – ulga 
o której mowa w § l ust. l uchwały; 

2) bezterminowo - ulga o której mowa w §1 ust. 2,3 i 4 uchwały. 



 

§ 7. Bilety są numerowane; numer biletu umieszczony jest na hologramie. 

§ 8. 1. W Urzędzie Gminy Świdnica tworzy się rejestr wydanych biletów oraz rejestr 
zniszczonych/wybrakowanych biletów. 

2. W rejestrach, o których mowa w ust. l, umieszcza się w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, 
PESEL, miejscowość zamieszkania, numer wydanego biletu, okres ważności biletu, numer dokumentu 
poświadczającego posiadanie uprawnień emerytalnych lub rentowych, numer legitymacji honorowego 
krwiodawcy. 

§ 9. Z dniem 30 czerwca 2017 roku traci moc zarządzenie nr 5/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. Wójta Gminy 
Świdnica w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania „specjalnego biletu gminnego" stosowanego 
w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie gminy Świdnica oraz wzoru wniosku o jego wydanie. 

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Świdnica. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 34/2017 

Wójta Gminy Świdnica 
z dnia 29 marca 2017r. 
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 34/2017 

Wójta Gminy Świdnica 
z dnia 29 marca 2017r. 

 
 

……………………..… , ………………… 
(miejscowość)                    (data) 

 
………………………………..…..……………… 
(Imi ę i nazwisko)  
 
………………………………..…..……………… 
 (Adres zamieszkania)  
 
………………………………..…..……………… 
(PESEL) 
 

Wójt Gminy Świdnica 

WNIOSEK O WYDANIE SPECJALNEGO BILETU GMINNEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO 
ULGI W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA  

Wnioskuję o wydanie specjalnego biletu gminnego w trybie: 

1. Wydanie biletu gminnego po raz pierwszy * 

2. Ponowne wydanie biletu gminnego * 
a. w związku z (zagubieniem/zniszczeniem/kradzieżą*) *  
b. w związku z zmianą danych * 
c. na podstawie §3 zarządzenia Nr 34/2017 Wójta Gminy Świdnica * 

Dane osobowe  

Imię i nazwisko: …………………………………………….…………………………………….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………… 

PESEL …………………………………………………………………………………………..… 

Nr dokumentu uprawniającego do zniżki ……………………………………………………….. 

Wnioskowana ulga:  52%,  75%,  100% * 

Do wniosku załączam: 
a) zniszczony bilet* 
b) fotografie (35mm  x 45mm) 
c) kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja ZUS/legitymacja 

honorowego krwiodawcy/dokument tożsamości/inny. ........................................... *) * 

Oświadczam, że zamieszkuję stale na terenie Gminy Świdnica 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922) na potrzeby 
związane z prowadzeniem ewidencji wydanych biletów oraz do celów statystycznych. 
 
 

(czytelny podpis) 
*  niepotrzebne skreślić 
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