
Zmiana nr 18 

do Cennika - Wykazu opłat za przewóz osób rzeczy i zwierząt  

Kolei Dolnośląskich S.A. 

(obowiązuje od 08.08.2019 r.) 

 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) na stronie 5 w pkt 1 tekst: 

„Dz. U. z 2012r. Nr 175, poz. 1138 z późn. zm.” 

zmienia się na: 

„Dz. U. z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.” 

 

2) na stronie 5 w pkt 2 tekst: 

„Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.” 

zmienia się na: 

„Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.” 

 

3) na stronie 5, w tabeli nr 1, poz. 3, w kolumnie „Uprawnieni do ulgi” tekst: 

„Dz.U. 2016 poz. 1947” 

zmienia się na: 

„Dz. U. z 2019 r. poz. 768 z późn. zm.” 

 

4) na stronie 7, w tabeli nr 1, poz. 7, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia  

do ulgowych przejazdów” w pkt. 1 lit. b tekst: 

„legitymacja szkolna” 

zmienia się na: 

„legitymacja, e-legitymacja lub mLegitymacja szkolna” 

 

5) na stronie 7, w tabeli nr 1, poz. 7, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia  

do ulgowych przejazdów” w pkt. 1 lit. c tekst: 

„legitymacja szkolna albo studencka” 

zmienia się na: 

„legitymacja, e-legitymacja lub mLegitymacja szkolna albo legitymacja lub mLegitymacja 

studencka” 

 

 

 



 

6) na stronie 8, w przypisie nr 1, lit. b tekst: 

„Dz. U. Nr 56, poz. 340” 

zmienia się na: 

„Dz. U. z 2008 r. nr 56, poz. 340 z późn. zm.” 

 

7) na stronie 9, w tabeli nr 1, poz. 10, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” tekst: 

„Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym 

stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.” 

zmienia się na: 

„Zaświadczenie okazuje się wraz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej (w tym również okazanym za pośrednictwem aplikacji mObywatel).” 

 

8) na stronie 9, w tabeli nr 1, poz. 11, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” w pkt. 8 tekst: 

„legitymacja emeryta – rencisty policyjnego” 

zmienia się na: 

„legitymacja emeryta – rencisty policyjnego lub emeryta/rencisty (zwolnionego ze Służby 

Więziennej)” 

 

9) na stronie 9, w tabeli nr 1, poz. 11, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” tekst: 

„Dokumenty wskazane w pkt. 1 - 9 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym 

dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.” 

zmienia się na: 

„Dokumenty wskazane w pkt. 1 - 9 okazuje się wraz z dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej (w tym również okazanym za pośrednictwem 

aplikacji mObywatel).” 

 

10) na stronie 10, w tabeli nr 1, poz. 12, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” tekst: 

„Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.” 

zmienia się na: 

„Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej (w tym również okazanym za pośrednictwem aplikacji 

mObywatel).” 

 

 

 

 



 

11) na stronie 10, w tabeli nr 1, poz. 13, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” tekst: 

„Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.” 

zmienia się na: 

„Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej (w tym również okazanym za pośrednictwem aplikacji 

mObywatel).” 

 

12) na stronie 11, w tabeli nr 1, poz. 18, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” w pkt. 2 tekst: 

„legitymacja lub e-legitymacja szkolna” 

zmienia się na: 

„legitymacja, e-legitymacja lub mLegitymacja szkolna” 

 

13) na stronie 11, w tabeli nr 1, poz. 18, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” w pkt. 2 skreśla tekst: 

„wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku ucznia, 

jeżeli nie jest on określony w tej legitymacji lub e-legitymacji” 

 

14) na stronie 11, w tabeli nr 1, poz. 19, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” w pkt. 1 tekst: 

„legitymacja studencka” 

zmienia się na: 

„legitymacja lub mLegitymacja studencka” 

 

15) na stronie 11, w tabeli nr 1, poz. 19, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” tekst: 

„wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem, umożliwiającym stwierdzenie wieku jeżeli 

nie jest on określony w tych legitymacjach.” 

zmienia się na: 

„wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie wieku osoby uprawnionej (w tym również 

okazanym za pośrednictwem aplikacji mObywatel) jeżeli nie jest on określony w ww. 

dokumentach.” 

 

16) na stronie 12, w tabeli nr 1, poz. 20, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” tekst: 

„okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie 

tożsamości i wieku osoby uprawnionej” 

 



 

zmienia się na: 

„okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości i wieku osoby 

uprawnionej (w tym również okazanym za pośrednictwem aplikacji mObywatel)” 

 

17) na stronie 12, w tabeli nr 1, poz. 23a, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” tekst: 

„ważna Karta Dużej Rodziny okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości” 

zmienia się na: 

„Karta Dużej Rodziny, okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej (w tym również okazanym za pośrednictwem aplikacji 

mObywatel).” 

 

18) na stronie 12, pod tabelą nr 1 tekst: 

„Dz. U. 2017 poz. 900” 

zmienia się na: 

„Dz. U. z 2019 r. poz. 293 z późn. zm.” 

 

19) na stronie 13, w pkt. 1 tekst: 

„Dz.U. 2016 poz. 871 z późn. zm.” 

zmienia się na: 

„Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 z późn. zm.” 

 

20) na stronie 13, w pkt. 2 tekst: 

„Dz.U. 2014 poz. 1206 z późn. zm.” 

zmienia się na: 

„Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.” 

 

21) na stronie 13, w pkt. 3 tekst: 

„Dz. U. Nr 205, poz. 1203 z późn. zm.” 

zmienia się na: 

„Dz. U. z 2018 r. poz. 937 z późn. zm.” 

 

22) na stronie 14, w tabeli nr 2, poz. 31, w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia 

do ulgowych przejazdów” tekst: 

„1. Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta rencisty i dowodem tożsamości.  

 2. Legitymacja weterana poszkodowanego- funkcjonariusza okazywana wraz z legitymacją 

emeryta- rencisty i dowodem tożsamości.  

 3. Legitymacja weterana poszkodowanego funkcjonariusza agencji bezpieczeństwa 

wewnętrznego wraz z legitymacją emeryta- rencisty i dowodem tożsamości.” 



 

zmienia się na: 

„1. Legitymacja weterana poszkodowanego.  

 2. Legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.  

 3. Legitymacja weterana poszkodowanego – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Powyższe dokumenty należy okazywać wraz z legitymacją emeryta-rencisty oraz dokumentem 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej (w tym również okazanym  

za pośrednictwem aplikacji mObywatel).” 

 

23) na stronie 14, w przypisie 7, w pkt 5 tekst: 

„Dz.U. 2013 poz. 1470 z późn. zm.” 

zmienia się na: 

„Dz. U. z 2017 r. poz. 1594 z późn. zm.” 


