
Uchwała Nr XXIX/170/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 30 września 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. 

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 Nr LIV/398/2006 z dnia 29 marca 2006 roku zmienia się pkt 2, który otrzymuje 
brzmienie:
„2. Bilet jednorazowy stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z 
chwilą  skasowania  go  kasownikiem znajdującym się  w  pojeździe  swarzędzkiej  komunikacji 
autobusowej  i  zachowuje  ważność do chwili  opuszczenia  tego pojazdu przez osobę,  która 
uiściła nim opłatę na dany kurs, z zastrzeżeniem pkt 2a.”

§ 2

W  § 8 Uchwały  Nr  LIV/398/2006 z dnia  29 marca 2006 roku  po pkt  2  dodaje się  pkt  2a 
następującej treści:
„2a. Przejazd w strefie I linią S3 z przesiadką na linię S2 oraz linią S2 z przesiadką na linię S3 
odbywa się  na  podstawie biletów jednorazowych przeznaczonych na strefę  I  skasowanych 
ponownie w sposób zapewniający odczyt z kasowników obu pojazdów.”

§ 3

W § 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr LIV/398/2006 z dnia 29 marca 2006 roku , skreśla się pkt 
9 i 10 oraz zmienia się pkt 3 i 4, które otrzymują brzmienie:
„3. Normalny na przejazd w strefie I, umożliwiający jednocześnie przejazdy linią S2 z przesiadką 
na linię S3 i linią S3 z przesiadką na linię S2, na zasadach określonych w § 8 pkt 2a Uchwały – 
2,00 zł,
 4. Ulgowy na przejazd w strefie I, umożliwiający jednocześnie przejazdy linią S2 z przesiadką 
na linię S3 i linią S3 z przesiadką na linię S2, na zasadach określonych w § 8 pkt 2a Uchwały – 
1,00 zł.



§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5

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



UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Nr XXIX/170/2008
z dnia 30 września 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 odpowiedzi na uzasadniony wniosek Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
2  września  2008  roku  oraz  prośby  Sołectwa  Uzarzewo  przedstawionej  na  posiedzeniu 
wskazanej  Komisji,  zmienia  się  zasady funkcjonowania  biletów przesiadkowych  na strefę  I 
Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.
Zawarta w uchwale zmiana może spowodować zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów o 
ok. 2,0 tys. zł rocznie. 


