
Uchwała Nr L/298/2009
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 01 grudnia 2009 roku

w sprawie: 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

1. Zmienia się § 2 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się strefę II, realizowaną przez linie 400 (linia nocna), 401, 405, 406, 

407  oraz  412  swarzędzkiej  komunikacji  autobusowej,  a  także  linie 
obsługujące strefę I, o których mowa w § 1.

 2. Przejazdy na terenie Gminy Swarzędz liniami 400, 401, 405, 406, 407 oraz 
412, o których mowa w pkt 1, traktowane są jako przejazdy w strefie I.”

2. W § 8 Uchwały zmienia się pkt 13, który otrzymuje brzmienie:
„13. Przystanki  autobusowe  zlokalizowane  w  Tulcach  -  gm.  Kleszczewo, 

Poznaniu - Antoninku przy Fabryce Samochodów VW, w Poznaniu - Zielińcu 
i w Siekierkach - gm. Kostrzyn znajdują się na terenie I strefy. Odnosi się to 
również  do  odcinków  linii  autobusowych  pomiędzy  w/w  przystankami  a 
obszarem Gminy Swarzędz.”

§ 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 L/298/2009
z dnia 01 grudnia 2009 roku

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

Konieczność zmiany  § 2 Uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 
dnia  29  marca  2006  roku  spowodowana  jest  zmianami  w  numeracji  linii 
autobusowych dojeżdżających do miasta Poznania. 
Dodatkowo,  w związku z niejednoznacznością  dotychczasowych  zapisów,  które z 
jednej strony uznawały przejazdy na terenie Gminy Swarzędz liniami wyznaczonymi 
do obsługi strefy II (§ 2 Uchwały) jako przejazdy w strefie I, natomiast nie uznawały 
za  przejazdy  w  strefie  II,  liniami  wyznaczonymi  do  obsługi  strefy  I,  sugeruje  się 
wprowadzenie zmiany w tym zakresie. Zgodnie z obowiązującymi obecnie zapisami 
Uchwały,  przejazd w strefie  I,  na  podstawie  biletu  na  strefę  II,  mimo dwukrotnej 
różnicy w cenie, nie był de facto możliwy. Wprowadzona zmiana formalnie pozwala 
na przejazdy na podstawie biletu na strefę II, całą siecią swarzędzkiej komunikacji 
autobusowej.
Zmiana  pkt 13 w § 8 Uchwały wynika z zawartego w czerwcu 2009 roku Porozumienia 
międzygminnego z Gminą Kostrzyn  i  konieczności  równego traktowania mieszkańców 
Gmin Kostrzyn i Kleszczewo. Aktualnie uchwała stanowi, że przystanki na terenie Tulec są 
przystankami  w  strefie  I,  natomiast  nie  obejmuje  w  ogóle  terenów  Gminy  Kostrzyn 
obsługiwanych linią S6. Zmiana uchwały formalnie umożliwi traktowania przejazdów do 
Siekierek jako przejazdów w strefie I. 
Zmiana Uchwały nie będzie miała skutków dla realizacji Budżetu Gminy.


