
Uchwała nr IX/40/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: treści § 4 i § 6 Uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z  dnia  29  marca  2006  roku  w  sprawie  ustalenia  cen  urzędowych  za  usługi 
przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, 
określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami 
transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 8 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, ze zmianami), art. 
34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 50, poz. 601, ze zmianami), § 3 Rozporządzenia Ministra Infastruktury z dnia 20 
stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu 
przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości 
opłaty manipulacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 117), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 
9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, 
poz. 2199, ze zmianami), oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. 
o  uprawnieniach  do  ulgowych  przejazdów  środkami  publicznego  transportu 
zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, ze zmianami)
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku 
§ 4 otrzymuje brzmienie:
 
„ Ustala się wysokość cen biletów jednorazowych i miesięcznych, określonych w 
Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
29 marca 2006 roku

    CENY BILETÓW SWARZĘDZKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

§ 1.
BILETY JEDNORAZOWE:

1. Normalny na przejazd w strefie II 4,00 zł
2. Z 50% ulgą na przejazd w strefie II 2,00 zł
3. Normalny na przejazd w strefie I 2,00 zł
4. Z 50% ulgą na przejazd w strefie I 1,00 zł
5. Specjalny normalny nabywany u kierowcy 4,50 zł
6. Specjalny ulgowy nabywany u kierowcy 2,50 zł
7. Nocny normalny 8,00 zł
8. Nocny ulgowy 4,00 zł
9. Przesiadkowy normalny na linie S-2 i S-3 w strefie I 3,00 zł
10.Przesiadkowy ulgowy na linie S-2 i S-3 w strefie I 1,50 zł



§ 2.
BILETY MIESIĘCZNE IMIENNE: 

1.1.Normalny na przejazd w strefie II 60,00 zł
1.2.Ulgowy na przejazd w strefie II dla uczniów i studentów 31,00 zł
1.3.Ulgowy na przejazd w strefie II dla pozost. uprawnionych 31,00 zł
1.4.Normalny na przejazd w strefie I 30,00 zł
1.5.Ulgowy na przejazd w strefie I 15,00 zł ”

§ 2.

W Uchwale nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku 
§ 6 otrzymuje brzmienie:
 
„ Ustala się zasady korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych określonych w 
Załączniku nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 
marca 2006 roku

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH

§ 1.

Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

L.p. Określenie grupy uprawnionych Dokumenty poświadczające 
uprawnienie do korzystania z 
przejazdów ulgowych

1 Emeryci i renciści oraz osoby pobierające 
zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

Legitymacja emeryta – rencisty lub 
decyzja właściwego organu 
przyznająca zasiłek przedemerytalny 
wraz z dowodem tożsamości

2 Osoby pobierające zasiłek stały Decyzja właściwego organu o 
przyznaniu zasiłku stałego wraz z 
dowodem tożsamości

3 Osoby niepełnosprawne stopnia 
umiarkowanego i lekkiego

Dokument wydany przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności

4 Uczniowie w wieku do 24 lat i studenci w 
wieku do 26 lat

 Legitymacja szkolna lub studencka

5 Kombatanci i osoby represjonowane Legitymacja z wpisem 
uprawniającym do ulgi

§ 2.

 Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:



L.p. Określenie grupy uprawnionych Dokumenty poświadczające 
uprawnienie do korzystania z 
przejazdów bezpłatnych

1 Posłowie i senatorowie Legitymacja posła lub senatora

2 Osoby uhonorowane tytułem „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Swarzędz" lub 
„Honorowy Obywatel Swarzędza"

Legitymacja Zasłużonego dla Miasta i 
Gminy Swarzędz lub legitymacja 
Honorowego Obywatela Swarzędza

3 Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w 
szkole podstawowej

4 Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat 
nieobjęte obowiązkiem szkolnym z 
powodu choroby lub niepełnosprawności 
i towarzyszący im opiekunowie

Zaświadczenie wydane przez 
odpowiednie instytucje o wypłacaniu 
dodatku pielęgnacyjnego

5 Uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjów z terenu Gminy Swarzędz, 
na obszarze Gminy Swarzędz, w dni 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
oraz zajęć w czasie akcji lato, zima

Legitymacja szkolna, a w 
przypadku zajęć w czasie akcji lato, 
zima – wykazy terminów zajęć w 
poszczególnych szkołach i 
świetlicach 

6 Osoby, które ukończyły 70 rok życia Dokument tożsamości z 
odnotowaną datą urodzenia

7 Inwalidzi wojenni i wojskowi Legitymacja inwalidy wojennego, 
legitymacja wojskowa

8 Osoby całkowicie niezdolne do pracy i 
do samodzielnej egzystencji /dawna I 
grupa/, osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności i towarzyszący im 
opiekunowie

Decyzja ZUS, KRUS lub dokument 
wydany przez Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności 
wraz z dowodem tożsamości

9 Osoby objęte opieką Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w 
Swarzędzu wraz z opiekunem

Legitymacja Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w 
Swarzędzu 
 Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 10 Ociemniali, niewidomi i towarzyszący im 

przewodnicy
Legitymacja wydana przez Polski 
Związek Niewidomych i osoba 
wskazana w trakcie przejazdu 
/lub pies/

11 Umundurowani funkcjonariusze Policji 
do stopnia nadkomisarza włącznie

12 Żołnierze zasadniczej służby 
wojskowej i osoby odbywające 
zastępczą służbę wojskową

Książeczka wojskowa z 
odpowiednim wpisem o 
odbywaniu zasadniczej lub 
zastępczej służby wojskowej

13 Umundurowani strażnicy swarzędzkiej 
Straży Miejskiej



14 Zamieszkali na terenie miasta i gminy 
Swarzędz wszyscy posiadacze odznaki 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 

Legitymacja Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi wydana 
przez Zarząd Główny PCK lub przez 
Wielkopolski Zarząd Okręgowy  PCK 
wraz z dokumentem 
poświadczającym zamieszkanie na 
terenie miasta i gminy Swarzędz

15 Sołtysi z terenu Gminy Swarzędz Legitymacja sołtysa wydana przez 
UM i G. Swarzędz                  

16 Przejazdy na terenie gminy Swarzędz 
zorganizowanych grup uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, leżących 
na terenie Gminy Swarzędz, wraz z 
opiekunami, w czasie akcji lato, zima

Pisemna zgoda Burmistrza Miasta i 
Gminy Swarzędz wraz z listą 
uczestników

17 Opiekun z wózkiem z dzieckiem lub 
inwalidą oraz opiekun z dzieckiem do 
drugiego roku życia /bez wózka/

18 Psy ratownicze i policyjne Certyfikat

19 Pracownicy obsługujący swarzędzką 
komunikację autobusową

Dokument potwierdzający 
zatrudnienie

§ 3.
Przejazdy  bezpłatne nie przysługują na liniach nocnych, z wyjątkiem uprawnionych 
przez ustawy, między innymi: posłowie i senatorowie; inwalidzi wojenni i wojskowi; 
ociemniali,  niewidomi  i  towarzyszący  im  przewodnicy;  umundurowani 
funkcjonariusze  Policji  do  stopnia  nadkomisarza  włącznie;  żołnierze  zasadniczej 
służby wojskowej i osoby odbywające zastępczą służbę wojskową; psy ratownicze i 
policyjne. ”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i będzie obowiązywać od 1 lipca 2007 roku.



UZASADNIENIE
do uchwały nr IX/40/2007

z dnia 30 maja 2007 r.

W związku z unieważnieniem przez Wojewodę Wielkopolskiego paragrafu 
4 i 6 uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 
2006 roku, zaistniała konieczność uchwalenia tych paragrafów w nowej treści, 
zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Wprowadzono dwa rodzaje biletów jednorazowych w strefie I: normalny 
w cenie  2,00 zł  i  ulgowy w cenie  1,00 zł,  oraz  wprowadzono dwa rodzaje 
biletów specjalnych nabywanych u kierowcy: normalny w cenie 4,50 zł i ulgowy 
w cenie 2,50 zł,  a także wprowadzono dwa rodzaje biletów miesięcznych w 
strefie I imiennych: normalny w cenie 30,00 zł oraz ulgowy w cenie 15,00 zł.

Zmieniono  cenę  biletu  ulgowego  miesięcznego  w  strefie  II:  dla 
pozostałych uprawnionych z 27,00 zł na 31,00 zł oraz dla uczniów i studentów 
z 27,00 zł na 31,00 zł, ponieważ cena biletu ulgowego dla uczniów i studentów 
może być niższa o 49% od ceny biletu normalnego miesięcznego w strefie II, 
którego cenę zmieniono z 54,00 zł na 60,00 zł. 

Dotychczasowy  bilet  normalny  miesięczny  w  strefie  II  na  okaziciela 
został zmieniony w bilet normalny miesięczny w strefie II imienny.

Zmieniono cenę biletu jednorazowego w strefie II: normalnego z 3,00 zł 
na 4,00 zł, a ulgowego z 1,50 zł na 2,00 zł, oraz cenę biletu jednorazowego 
nocnego: normalnego z 6,00 zł na 8,00 zł, a ulgowego z 3,00 zł na 4,00 zł.

Zmieniono  cenę  biletu  jednorazowego  przesiadkowego:  normalnego  z 
2,00 zł na 3,00 zł, a ulgowego z 1,00 zł na 1,50 zł.  

Wycofano  bilet  miesięczny  całodobowy  w  cenie  77,00  zł,  z  powodu 
znikomego zainteresowania pasażerów (sprzedawano kilka sztuk miesięcznie), 
oraz z tego samego powodu wycofano bilet miesięczny ulgowy na okaziciela w 
cenie 35,00 zł (sprzedawano kilkadziesiąt sztuk miesięcznie).

Dodano do grupy uprawnionych korzystających z bezpłatnych przejazdów 
posłów i senatorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 43 ust. 1 
ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora Dz. 
U.  z  2003  roku  Nr  221,  poz.  2199,  ze  zmianami),  a  także  wszystkich 
zasłużonych  honorowych  dawców  krwi,  zamieszkałych  na  terenie  miasta  i 
gminy  Swarzędz,  oraz  pracowników  obsługujących  swarzędzką  komunikację 
autobusową.

Pieniądze uzyskane ze zmiany cen:  biletów miesięcznych o  11% oraz 
jednorazowych o 33%, przeznaczone zostaną na poprawę komunikacji.

Głównym powodem zmiany cen biletów jest chęć zwiększenia komfortu 
jazdy mieszkańców poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów. 
Równie  ważnym elementem przemawiającym za  podwyżką cen  biletów jest 
stały wzrost cen paliwa; w latach 2004 – 2006 o 36,7% (cena 1 litra paliwa na 
początku 2004 roku wynosiła 2,91 zł, podczas gdy w dniu 28 sierpnia 2006 
roku 3,98 zł – ANEKS Nr 47 z dnia 28 sierpnia 2006 roku). 

Podkreślić należy, że od 2002 roku nie wprowadzano podwyżek cen biletów, 
przy  jednoczesnym  wprowadzaniu  dodatkowych  ulg  dla  określonych  grup 
mieszkańców miasta i gminy Swarzędz (opiekun z wózkiem z dzieckiem lub inwalidą 
oraz opiekun z dzieckiem do drugiego roku życia bez wózka, psy ratownicze i policyjne 
oraz bilety przesiadkowe dla pasażerów linii S-2 i S-3).  


