
UCHWAŁA NR XXIV/207/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 marca 2012 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. 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 zmianami2) ), § 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. 
Załącznik nr 2 do 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, określający wysokość opłat dodatkowych za korzystanie z komunikacji 
publicznej, której organizatorem jest Gmina Swarzędz, otrzymuje brzmienie: 

" OPŁATY DODATKOWE 
 
Rodzaj opłaty dodatkowej Wysokość 

opłaty 
dodatkowej 

Wysokość opłaty w przypadku 
płatności w ciągu 7 dni od dnia 
nałożenia 

za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu bądź dokumentu 
uprawniającego do przejazdu bezpłatnego 

200 zł 60 zł 

za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 
ulgowego przejazdu 

80 zł 55 zł 

za zabieranie do środka transportowego rzeczy i zwierząt wyłączonych 50 zł 50 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, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 
Nr149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

2) 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, z 2011 r. Nr 5,poz. 13, Nr 244, 
poz.1454.
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z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez 
zachowania tych warunków 
za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy pojazdu bez uzasadnionej 
przyczyny 

350 zł 350 zł 

Po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu 
ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej pobierana 
jest opłata manipulacyjna 10 zł." 

§ 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
Aktualnie obowiązujące kwoty opłat dodatkowych dla Swarzędzkiej Komunikacji 

Autobusowej są jednymi z najniższych w aglomeracji poznańskiej. W mieście Poznaniu 
wartość podstawowej opłaty dodatkowej (za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu) 
wynosi 200 zł. W komunikacji Gminy Czerwonak wartość ta to 100 zł, w gminie Suchy Las - 
100 zł, a w Gminie Tarnowo Podgórne opłata ta wynosi 175 zł. Proponowana podwyżka 
wartości opłat dodatkowych w komunikacji publicznej o charakterze użyteczności publicznej, 
organizowanej przez Gminę, ma na celu zwiększenie motywacji pasażerów do zgodnego 
z prawem przewozowym korzystania z jej środków, a tym samym do zwiększania wpływów 
ze sprzedaży biletów. 

Wysokość opłat jest wyższa od obecnie obowiązującej o ponad 60%. Dodatkowo 
umożliwia się niniejszą uchwałą zmniejszenie niektórych opłat dodatkowych w przypadku ich 
wniesienie przed upływem 7 dni od dnia nałożenia. Niniejsza uchwała zmniejsza 
jednocześnie wysokość opłaty manipulacyjnej dla pasażerów, którzy nie posiadali przy sobie 
w momencie kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, 
a także ważnego biletu okresowego imiennego. 
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