
Uchwała Nr XXXVI/223/2009
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 10 marca 2009 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 § 1 Załącznika nr 3 do Uchwały zmienia się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„Uczniowie w wieku do 24 lat i studenci.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3

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



UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Nr XXXVI/223/2009
z dnia 10 marca 2009 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

Zmiana  Uchwały  spowodowana  jest  decyzją  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i 
Konsumenta  z  dnia  16  grudnia  2008  roku,  nakazującą  zaniechanie  stosowania  praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów poprzez usunięcie z Uchwały Rady Miejskiej w 
Swarzędzu nr LIV/398/2006 ograniczenia uprawnienia do ulgowych przejazdów komunikacją 
miejską dla studentów powyżej 26 roku życia, co jest niezgodne z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 
roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1356 z późn. zmianami).
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  zobowiązał  się  do  usunięcia  zapisu  ograniczającego 
uprawnienia dla studentów, a Prezes UOKiK określił czas na realizację tego zobowiązania na 
cztery miesiące od uprawomocnienia się decyzji z dnia 16.12.2008 roku.
Uwzględniając  czas  potrzebny  na  rozpoczęcie  obowiązywania  przedmiotowej  zmiany, 
zasadnym jest  przyjęcie  powyższej  Uchwały  na  pierwszej  możliwej  sesji  Rady Miejskiej  w 
Swarzędzu, zwołanej na marzec 2009 roku.


