
UCHWAŁA NR LVI/495/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu 
zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych 

w granicach administracyjnych Gminy Swarzędz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zmianami1)), a także w związku z art. 
3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach (tj. Dz. U. 2013, poz. 1399) oraz art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011, nr 5, poz. 13 z późn. zmianami2)), Rada 
Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje. 

§ 1. 
1. Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego zarządzanie przystankami komunikacyjnymi 

zlokalizowanymi na terenie gminy, w pasie drogowym dróg powiatowych. 
2. Przejęcie zadania następuje na czas nieokreślony.

§ 2. 
1. Powierzenie zadania zarządzania przystankami, nastąpi na mocy porozumienia 

zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz a Zarządem Powiatu w Poznaniu. 
2. Zadanie, finansowane będzie z wpływów tytułem opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych pobieranych przez Gminę Swarzędz lub, w przypadku niewprowadzenia 
takich opłat, budżetu Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1) Zmiana tekstu jednolitego: Dz. U. z 2013 r. poz. 1318.
2) Zmiany ustawy: Dz. U. z 2011, Nr 228, poz. 1368.
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Uzasadnienie
W związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca 2011 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2010 

roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zm.), Powiat 
Poznański stał się z mocy ustawy organizatorem publicznego transportu zbiorowego. 
Jednym z zadań organizatora zgodnie z art. 15. ust.1 pkt.3) ppkt. c) jest zapewnienie 
odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w zakresie 
korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, będących własnością danej 
jednostki samorządu terytorialnego. Ta sama ustawa wprowadziła także zmiany w ustawie 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1399), która w art. 3 ust.2 pkt. 12, mówi, że gminy utrzymują czystość i porządek na 
przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz 
które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych 
dróg. 

Gmina Swarzędz zarządzając przystankami zlokalizowanymi na swoim obszarze wzdłuż 
dróg wszystkich kategorii zobowiązana jest do ponoszenia kosztów utrzymania ich 
w czystości i porządku, a także ponoszenia kosztów napraw wiat przystankowych oraz 
budowy nowych wiat przystankowych. Formalne przejęcie zarządu przystankami położonymi 
przy drogach powiatowych dodatkowo usankcjonuje obowiązujące przepisy i pozwoli na 
ewentualne wprowadzenie opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników 
i operatorów publicznego transportu zbiorowego, a także pozwoli jednoznacznie określić 
wszystkie przystanki położone przy drogach publicznych, bez względu na ich kategorię. 

Wobec powyższych przesłanek, podjęcie Uchwały w zakresie przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego w zarząd przystanków zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych na obszarze 
miasta i gminy Swarzędz jest w pełni uzasadnione.
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