
UCHWAŁA NR LXII/557/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 
2006 r. 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 strefy1) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami2)), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz. U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050, z późn. zmianami3)), art. 33a oraz art. 34a 
ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173), 
§ 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 z późn. zmianami4)), w związku z uchwałą nr LVIII/518/2014 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.04.2014 roku w sprawie przyjęcia programu „Gmina Swarzędz 
Przyjazna Rodzinie - wspieranie i ochrona rodzin”, Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 
następuje:

§ 1. 
1. W § 1 Załącznika nr 3 do Uchwały - „ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW 

ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH” po pkt 6 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
- w kolumnie „Określenie grup uprawnionych” - „Członkowie rodziny wielodzietnej (w tym 
również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego) biorący udział w programie „Gmina Swarzędz Przyjazna 
Rodzinie - wspieranie i ochrona rodzin” określonym uchwałą nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 29.04.2014 roku, niekorzystające z ulgi określonej w § 2 Załącznika nr 
3 do Uchwały",

- w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów ulgowych” 
- „Karta Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość”.
2. W § 2 Załącznika nr 3 do Uchwały - „ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW 

ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH” po pkt 24 dodaje się pkt 25, który otrzymuje brzmienie:
- w kolumnie „Określenie grup uprawnionych” - „Członkowie rodziny wielodzietnej (w tym 
również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego) biorący udział w programie „Gmina Swarzędz Przyjazna 
Rodzinie - wspieranie i ochrona rodzin” określonym uchwałą nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 29.04.2014 roku, do ukończenia 18 roku życia,",

1) Tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 21.01.2014 roku poz. 482
2) Zmiany treści aktu: Dz.U. 2013 poz. 645
3) 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, Nr 197, poz. 
1309, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696.

4) Zmiana tekstu jednolitego: Dz.U. z 2011 r., nr 117, poz. 676
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- w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów 
bezpłatnych” - „Karta Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość”.
3. W § 2 Załącznika nr 3 do Uchwały - „ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW 

ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH” po pkt 25 dodaje się pkt 26, który otrzymuje brzmienie:
- w kolumnie „Określenie grup uprawnionych” - „Członkowie rodziny wielodzietnej (w tym 
również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego) biorący udział w programie „Gmina Swarzędz Przyjazna 
Rodzinie - wspieranie i ochrona rodzin” określonym uchwałą nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 29.04.2014 roku, kontynuujący naukę do ukończenia 24 roku życia lub 
26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji",

- w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów 
bezpłatnych” - „Karta Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz 
dokumentem potwierdzającym kontynuowanie nauki lub dokumentem wydanym przez 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (lub dokumentem równoważnym) 
potwierdzającym niepełnosprawność.”.

§ 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

W związku z wprowadzeniem uchwałą nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z

dnia 29.04.2014 roku Programu „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie - wspieranie i

ochrona rodzin”, w ramach wdrożenia działań realnie wspierających realizację funkcji

opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej na terenie Gminy Swarzędz zasadne

jest wprowadzenie dodatkowych ulg pozwalających obniżyć koszty funkcjonowania

rodziny wielodzietnej.

Przyjęte w niniejszej uchwale rozwiązania obejmują:

- objęcie 50% ulgą w przejazdach komunikacją publiczną organizowaną przez Gminę,
nieuczących się pełnoletnich członków rodziny,

- objęcie 100% ulgą w przejazdach komunikacją publiczną organizowaną przez
Gminę wszystkich dzieci z rodzin wielodzietnych objętych programem, w tym
uczących się, a także studiujących na uczelniach wyższych,

- objęcie 100% ulgą w przejazdach komunikacją publiczną organizowaną przez
Gminę wszystkich dzieci z rodzin wielodzietnych objętych programem, dla których
orzeczono stopień niepełnosprawności.

Wskazane rozwiązanie, przy założeniu, że wszystkie osoby z rodzin wielodzietnych

korzystają obecnie z komunikacji miejskiej w Swarzędzu roczne koszty wdrożenia

niniejszych ulg mogłyby wynosić do ok. 500 tys. złotych.
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