
Uchwała Nr XXVII/156/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w  sprawie:  zmiany  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 
zmienionej uchwałą nr IX/40/2007 z dnia 30 maja 2007 roku oraz 
uchwałą nr XIV/79/2007 z dnia 30 października 2007 roku.

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. 33a ust. 3a i 3b oraz art. 34a 
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 Infrastruktury 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 § 8 Uchwały po pkt 3 dodaje się pkt 3a następującej treści:
„3a.  Zakupiony  bilet  miesięczny  imienny  należy  podpisać  w  sposób  trwały  imieniem  i 
nazwiskiem pasażera, a w przypadku biletów ulgowych na przejazd w strefie II dla uczniów i 
studentów dodatkowo należy wpisać rok urodzenia.”

§ 2

Uchyla się w całości § 2 Załącznika nr 1 do Uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„§ 2 BILETY MIESIĘCZNE
1. Bilety miesięczne całodobowe - na okaziciela

1.1. Normalny na przejazd w strefie II – 80,00 zł
2. Bilety miesięczne całodobowe - imienne

2.1. Normalny na przejazd w strefie II – 60,00 zł
2.2. Ulgowy na przejazd w strefie II dla uczniów i studentów – 31,00 zł
2.3. Ulgowy na przejazd w strefie II dla pozostałych uprawnionych – 31,00 zł
2.4. Normalny na przejazd w strefie I – 30,00 zł
2.5. Ulgowy na przejazd w strefie I – 15,00 zł”



§ 3

Zmienia się w całości treść Załącznika nr 2 do Uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następujące opłaty dodatkowe:

1. Jazda bez biletu lub bez ważnego biletu 60 zł,
2. Przewóz bagażu bez biletu lub bez ważnego biletu 30 zł,
3. Spowodowanie  zatrzymania  lub  zmiany  trasy  autobusu  bez  uzasadnionej  

przyczyny 300 zł,
4. Jazda bez dokumentu poświadczającego uprawnienia do nabycia biletu ulgowego, w 

przypadku  okazania  w  siedzibie  pracodawcy  kontrolera  ważnego  dokumentu 
uprawniającego do przejazdu ulgowego bądź bezpłatnego w terminie  7  dni  od  daty 
nałożenia opłaty dodatkowej 20 zł,

5. Jazda bez biletu miesięcznego imiennego, w przypadku okazania biletu z wpisanymi 
wymaganymi  danymi  w  siedzibie  pracodawcy  kontrolera  w  terminie  7  dni  od  daty 
nałożenia opłaty dodatkowej 20 zł.”

§ 4

W Załączniku nr 4 do Uchwały po pkt 14 dodaje się pkt 14a następującej treści:
„14a. W sprawach spornych pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do 
zapłaty  opłaty  dodatkowej,  odwołać  się  do  przedsiębiorstwa  zatrudniającego  kontrolerów. 
Nazwa firmy, adres i terminy przyjmowania skarg podane są na drukach opłaty dodatkowej.”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 6

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 



UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Nr XXVII/156/2008
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany 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

W związku z licznymi głosami mieszkańców Gminy przywraca się bilety miesięczne normalne 
na okaziciela w strefie II swarzędzkiej komunikacji autobusowej. 
Uchwała  nr  LIV/398/2006  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia  29  marca  2006  roku  nie 
precyzowała  konieczności  wpisywania  danych  pasażera  na  bilety  miesięczne  imienne,  w 
związku z czym dodaje się pkt 3a do § 8.
Ponadto  należy uzupełnić  Załącznik  nr  2  „Opłaty  dodatkowe”  o  opłaty  za  jazdę bez biletu 
miesięcznego  imiennego,  mimo  jego  zakupienia.  Dodatkowo  należy  wprowadzić  termin  na 
okazanie  dokumentów  potwierdzających  prawo  do  przejazdów  ulgowych  lub  bezpłatnych. 
Zmiana Załącznika nr 2 wynika z konieczności  stosowanie przepisów art.  33a ust.  3a i  3b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, ze 
zmianami). W Załączniku nr 4 „Zasady prowadzenia kontroli” wprowadzono zapis o możliwości 
odwołania  się  od decyzji  kontrolera o nałożeniu opłaty dodatkowej.  Odwołania rozpatrywać 
będzie  przedsiębiorstwo  zatrudniające  kontrolerów,  a  dotychczas  kwestia  ta  nie  była 
uregulowana.


