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UCHWAŁA NR LXV/409/2010
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 października 2010 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 (t.j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1) ), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 

r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, ze zmianami2) ), art. 33a ust. 3a i 3b oraz art. 

34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, 

poz. 601, ze zmianami3) ), § 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) oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, ze zmianami4) ), Rada Miejska w Swarzędzu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Zmienia się § 8 ust. 2 Uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

"Przejazd w strefie I linią S3 z przesiadką na linię 412 oraz linią 412 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." 
2. W § 1 pkt 3 i pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały, słowa "umożliwiający jednocześnie 

przejazdy linią S2 z przesiadką na linię S3 i linią S3 z przesiadką na linię S2" zastępuje się 
słowami "umożliwiający jednocześnie przejazd linią 412 z przesiadką na linię S3 i linią S3 
z przesiadką na linię 412" 

1) Zmiany tekstu jednolitego: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 
2) Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 
2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 
679 
3) Zmiany tekstu jednolitego: Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, 
z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780, 
z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 
4) Zmiany tekstu jednolitego: Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 48, poz. 446, Nr 
169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2009 r. Nr 144, poz. 1177, Nr 178, poz. 1375 
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3. Zmienia się w całości treść załącznika nr 3 do Uchwały - "Zasady korzystania 
z przejazdów ulgowych i bezpłatnych", który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 
1 do niniejszej uchwały. 

4. Po załączniku nr 4 do Uchwały wprowadza się załącznik nr 5 - "Wzór zaświadczenia 
uprawniającego do darmowych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową dla 
opiekunów uczniów przedszkoli i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Swarzędz", 
określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 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. 
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Uzasadnienie

Konieczność zmiany § 8 ust. 2 Uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 
marca 2006 roku, a także zmian w załączniku nr 1 do wskazanej uchwały, spowodowana jest 
zmianami w numeracji linii autobusowych dojeżdżających do miasta Poznania. Zmiana zasad 
korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych spowodowana jest koniecznością 
uwzględnienia uprawnień osób dotychczas pominiętych w uchwale, tj. studentów zagranicznych 
uczelni oraz dzieci i młodzieży uczącej się i posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, 
a także opiekunów takich dzieci. Ponadto, celem realizacji obowiązków Gminy w zakresie 
zapewnienia dojazdu dzieci do szkół i przedszkoli wynikających z ustawy o systemie oświaty, 
wprowadza się wzór zaświadczenia dla opiekuna dowożącego dzieci do przedszkola lub szkoły 
podstawowej. Wydawanie zaświadczeń powinno zostać zakończone przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/409/2010

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 26 października 2010 r.

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: 

 
Lp 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 Legitymacja szkolna lub studencka
5 Kombatanci i osoby represjonowane Legitymacja z wpisem uprawniającym do ulgi

6 Studenci zagranicznych szkół wyższych do 
ukończenia 26 roku życia Ważna na dany rok kalendarzowy karta ISIC

§ 2. 

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: 

 
Lp 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 Oświadczenie ustne rodzica lub opiekuna

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

6 Inwalidzi wojenni i wojskowi Legitymacja inwalidy wojennego, legitymacja 
wojskowa

7
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

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

Legitymacja Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski w Swarzędzu

9 Ociemniali, niewidomi i towarzyszący im przewodnicy
Legitymacja wydana przez Polski Związek 
Niewidomych i osoba wskazana w trakcie przejazdu 
/lub pies/

10 Umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia nadkomisarza włącznie -
11 Umundurowani strażnicy swarzędzkiej Straży Miejskiej -

12 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 
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z dokumentem poświadczającym zamieszkanie na 
terenie miasta i gminy Swarzędz

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

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

15 Psy ratownicze i policyjne Certyfikat

16

Dzieci i młodzież niepełnosprawna realizująca obowiązek szkolny w okresie 
do ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub ponadgimnazjalnej-
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - nie dłużej 
niż do 24 roku życia

Orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymacja 
wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania 
o Niepełnosprawności lub legitymacja wg wzoru 
MENiS II/182/2

17
Opiekunowie towarzyszący dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, o których 
mowa w poz. 16, (obejmuje równiż przejazd realizowany po dziecko lub po 
odwiezieniu dziecka)

Dokumenty jak w poz. 16, a w przypadku przejazdu bez 
dziecka zaświadczenie wg wzoru MI-I/2002 lub 
równoważnego

18
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Swarzędz, w I 
strefie, w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć w czasie akcji 
"Lato" i "Zima" 

Legitymacja szkolna

19

Opiekunowie dowożący/odbierający dzieci w wieku do lat 9 do przedszkoli 
i szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz na i z zajęć, (obejmuje 
równiż przejazd realizowany po dziecko lub po odwiezieniu dziecka), w dni 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć w czasie akcji "Lato" i "Zima", 
w strefie I

Zaświadczenie wydane przez dyrektora 
przedszkola/szkoły określające trasę przejazdu, wg 
wzoru określonego w załączniku nr 5 do uchwały wraz 
z dokumentem potwierdzającym tożsamość

20
Grupy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Swarzędz, 
w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć w czasie akcji "Lato" 
i "Zima" wraz z opiekunem

Legitymacje szkolne uczniów oraz lista uczestników 
wyjazdu potwierdzona przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz

21 Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunem Lista uczestników wyjazdu potwierdzona przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

22 Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu upoważnieni do kontroli 
jakości świadczonych usług publicznego transportu zbiorowego

Imienne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość

23 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; psy ratownicze i policyjne. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/409/2010

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 26 października 2010 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiejw Swarzędzu z dnia 29 marca 
2006 roku WZÓR ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO DARMOWYCH 
PRZEJAZDÓW SWARZĘDZKĄ KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ DLA OPIEKUNÓW 
UCZNIÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE 
GMINY SWARZĘDZ 

 

pieczęć placówki pieczęć gminy
ZAŚWIADCZENIE

Nr _______________ / 20__
Uprawniające do darmowych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową

Dla opiekunów uczniów przedszkoli i szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Swarzędz Swarzędz

1) Imię i nazwisko opiekuna: ......................................................................................................................
2) Imię i nazwisko dziecka: ...........................................................data urodzenia dziecka.........
3) Adres miejsca zamieszkania: .............................................................................................................
4) Adres placówki oświatowej: ................................................................................................................
5) Zaświadczenie jest ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
6) Zaświadczenie jest ważne do dnia ukończenia przez dziecko 9 roku życia.
7) Zaświadczenie upoważnia do darmowych przejazdów na trasie "miejsce zamieszkania" – "szkoła" – "miejsce zamieszkania", w dni zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć w czasie akcji „Lato” i „Zima”, na liniach komunikacyjnych w strefie I.

Data wydania .................. podpis i pieczęć dyrektora placówki
Nr druku .............


