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UCHWAŁA NR X/49/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 marca 2011 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. 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 2011 r. Nr 7, poz. 29), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Zmienia się § 1 Załącznika nr 1 do Uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

"§ 1 
BILETY JEDNORAZOWE (OBOWIĄZUJĄCE RÓWNIEŻ NA PRZEJAZDY LINIAMI 

NOCNYMI): 
1)Normalny na przejazd w strefie II - 5,00 zł 
2)Ulgowy na przejazd w strefie II - 2,50 zł 
3)Normalny na przejazd w strefie I, umożliwiający jednocześnie przejazdy linią 412 

z przesiadką na linię S3 i linią S3 z przesiadką na linię 412, na zasadach określonych w § 
8 pkt 2a Uchwały - 2,60 zł 

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 
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4)Ulgowy na przejazd w strefie I, umożliwiający jednocześnie przejazdy linią 412 z przesiadką 
na linię S3 i linią S3 z przesiadką na linię 412, na zasadach określonych w § 8 pkt 2a 
Uchwały - 1,30 zł 

5)Specjalny normalny na przejazd w strefie II nabywany u kierowcy - 5,00 zł 
6)Specjalny ulgowy na przejazd w strefie II nabywany u kierowcy - 2,50 zł 
7)Specjalny normalny na przejazd w strefie I nabywany u kierowcy - 2,60 zł 
8)Specjalny ulgowy na przejazd w strefie I nabywany u kierowcy - 1,30 zł" 

2. Zmienia się § 2 Załącznika nr 1 do Uchwały, który otrzymuje brzmienie: 
"§ 2 
BILETY MIESIĘCZNE CAŁODOBOWE: 

1)Bilety miesięczne na okaziciela 
a) Normalny na przejazd w strefie II - 96,00 zł 
b) Ulgowy na przejazd w strefie II - 48,00 zł 

2)Bilety miesięczne imienne 
a) Normalny na przejazd w strefie II - 72,00 zł 
b) Ulgowy na przejazd w strefie II dla uczniów i studentów (typ A) - 36,00 zł 
c) Ulgowy na przejazd w strefie II dla pozostałych uprawnionych (typ B) - 36,00 zł 
d) Normalny na przejazd w strefie I - 38,00 zł 
e) Ulgowy na przejazd w strefie I - 19,00 zł" 

3. Zmienia się pkt 18 w § 2 Załącznika nr 3 do uchwały, w ten sposób, że: 
1)w kolumnie oznaczonej jako "Określenie grupy uprawnionych", pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

"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", 
dojeżdżający na zajęcia do szkół i wracający z nich, rozpoczynający przejazd w godz. 
6:00 - 20:00" 

2)w kolumnie oznaczonej jako "Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania 
z przejazdów bezpłatnych", pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

"Legitymacja szkolna wraz z zaświadczeniem wydanym przez dyrektora szkoły 
określającym trasę przejazdu, wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do uchwały." 

4. Po Załączniku nr 5 do uchwały wprowadza się Załącznik nr 6 - "Wzór zaświadczenia 
uprawniającego do darmowych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych położonych na terenie Gminy Swarzędz", określony 
w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. W § 8 uchwały, po ust. 4 dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu: 
„4a. Do biletów specjalnych sprzedawanych przez kierowcę doliczana jest opłata 

manipulacyjna w wysokości 1,00 zł za każdy sprzedany bilet.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 
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§ 3. 

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

Zmiana uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku 
ma na celu częściowe wyrównanie aktualnie występującej różnicy w przychodach 
z komunikacji miejskiej w stosunku do przychodów roku 2007, a także wzrastającej wartości 
dopłaty do komunikacji miejskiej wynikającej z wyższych kosztów jej obsługi pokrywanych 
bezpośrednio z budżetu Gminy. 

Ogólny rezultat zmian w cenniku opłat powinien pozwolić na zmniejszenie dopłat o ok 30%, 
tj. ok. 1 mln złotych rocznie. 

Proponowane w uchwale zmiany pozwalają również na zliwidowanie różnic w opłatach za 
bilety nabywane u kierowców, w tym również bilety na linie nocne. 

Celem uporządkowania zasad korzystania z darmowych przejazdów przez dzieci uczące 
się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Swarzędz, wprowadza się 
w formie załącznika do uchwały, wzór zaświadczenia o uprawnieniu do przejazdów 
bezpłatnych. 

Projekt uchwały został w dniu 12.01.2011 roku przekazany do zaopiniowania przez Zarząd 
Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 
1991 roku o związkach zawodowych. Pismem z dnia 14.01.2011 roku Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz został poinformowany, że projekt uchwały został przyjęty do wiadomości. 
W terminie wskazanym w piśmie z dnia 12.01.2011 Zarząd Regionu nie przekazał 
Burmistrzowi żadnych uwag do projektu uchwały. 
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Załącznik do Uchwały Nr X/49/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 marca 2011 r.

Załącznik nr 6 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 UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ 


