
Zmiana nr 7 

do Cennika - Wykazu opłat za przewóz osób rzeczy i zwierząt  

Kolei Dolnośląskich S.A. 

(obowiązuje od 15.08.2016 r.) 

 

 

W Cenniku - Wykazie opłat za przewóz osób rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) na stronie 5 w ppkt. 2) adres publikacyjny ustawy o systemie oświaty: 

„(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)” 
 

zmienia się na: 

„(Dz.U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.)” 
 

 

2) na stronie 8 w ppkt. 1) lit. b adres publikacyjny rozporządzenia w sprawie legitymacji  

i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej: 

„(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001r. Nr 157, poz. 1848)” 
 

zmienia się na: 

„(Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1848 z późn. zm.)” 
 

 

3) na stronie 12 adres publikacyjny ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych: 

„(Dz. U. Nr 249, poz. 1824)” 
 

zmienia się na: 

„(Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1824 z późn. zm.)” 
 

 

4) na stronie 12 adres publikacyjny ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin: 

„(Dz. U. z 2014 r. poz. 1525)” 
 

zmienia się na: 

„(Dz.U. 2014 poz. 1525 z późn. zm.)” 
 

 

 

 



5) na stronie 13 w ppkt. 1) adres publikacyjny ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych  

i wojskowych oraz ich rodzin: 

„(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 87 z póżn. zm.)” 
 

zmienia się na: 

„(Dz.U. 2016 poz. 871)” 
 

 

6) na stronie 13 w ppkt. 2) adres publikacyjny ustawy o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego: 

„(Dz. U. z 2012r. poz. 400 z póżn. zm.)” 
 

zmienia się na: 

„(Dz.U. 2014 poz. 1206 z późn. zm.)” 
 

 

7) na stronie 14 skreśla się dotychczasowe brzmienie ppkt. 2) i wpisuje w to miejsce: 

„(vacat),” 
 

 

8) na stronie 14 w ppkt. 3) po słowach: 

„(…) ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego” 
 

dopisuje się: 

„(Dz.U. 2014 poz. 953)” 
 

 

9) na stronie 14 w ppkt. 5) adres publikacyjny rozporządzenia w sprawie wzoru 

zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana - funkcjonariusza albo weterana 

poszkodowanego funkcjonariusza: 

„(z D.U.poz.378)” 
 

zmienia się na: 

„(Dz.U. 2013 poz. 1470 z późn. zm.)” 
 

 

 


