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Zmiana nr 21 

do Cennika - Wykazu opłat za przewóz osób rzeczy i zwierząt  

Kolei Dolnośląskich S.A. 

(obowiązuje od 14.03.2021 r.) 

 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

 
 

1) na stronie 10 przypis 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) tj. żołnierze odbywający: 

a)  zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką / przygotowawczą w oddziałach 

prewencji Policji, w Straży Granicznej lub w Służbie Ochrony Państwa; 

b)  służbę zastępczą; 

c)  służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, pobierający naukę w: 

 -  wyższej szkole wojskowej (podchorążowie); 

 -  szkole chorążych wojskowych (kadeci); 

 -  podoficerskiej szkole zawodowej (elewi); 

 -  orkiestrze; 

d)  zajęcia wojskowe (dot. studentów wyższych szkół morskich i akademii morskich) lub 

przeszkolenie wojskowe; 

e)  ćwiczenia wojskowe; 

f)  terytorialną służbę wojskową; 

g)  ochotnicze szkolenie wojskowe studentów „Legia Akademicka” ” 

 

2) na stronie 13 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1777 z późn. zm.)” 

 

3) na stronie 14 w Tabeli 2 wiersz 32 otrzymuje brzmienie: 

32. Działacze opozycji antykomunistycznej 
oraz osoby represjonowane z powodów 
politycznych 
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legitymacja działacza opozycji 
antykomunistycznej oraz osoby 
represjonowanej z powodów 
politycznych lub decyzja 
administracyjna potwierdzająca 
status działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów 
politycznych wraz z dokumentem 
poświadczającym tożsamość 
uprawnionego 

 

4) na stronie 14 w Tabeli 2 dodaje się wiersz 33 w brzmieniu: 

33. Honorowi dawcy krwi, którzy oddali 
co najmniej 3 donacje krwi lub jej 
składników, w tym osocze po 
chorobie COVID-19 

33 
(ulga obowiązuje 

wyłącznie w czasie 
stanu zagrożenia 

epidemiologicznego 
albo stanu 
epidemii) 

zaświadczenie o oddaniu 
minimum 3 donacji krwi lub jej 
składników (wzór nr 45), wydane 
przez regionalne centrum, 
Wojskowe Centrum lub Centrum 
MSWiA krwiodawstwa  
i krwiolecznictwa, wraz  
z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość 
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5) na stronie 50 (Tabela nr 20) tekst: 

„39,00” 

zmienia się na: 

„49,00” 

 

6) na stronie 50 (Tabela nr 20) tekst: 

„2,89” 

zmienia się na: 

„3,63” 

 

7) na stronie 51 (Rozdział 4) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Bilet na przewóz roweru pod nadzorem podróżnego: 

1)  do biletów jednorazowych i okresowych, ważny w pociągach KD i PR:    7,00 zł (PTU 1,31 zł), 

2) do biletów wielokrotnych, ważny wyłącznie w pociągach KD: 10,00 zł (PTU 1,87 zł), 

2)  miesięczny sieciowy imienny, ważny w pociągach KD i PR:  60,00 zł (PTU 11,22 zł). 

Powyższe opłaty dotyczą również przewozu rozłożonej, gotowej do jazdy hulajnogi.” 

 


