
UCHWAŁA NR XIV/131/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 września 2015 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. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13, z późn. zmianami3)), 
art. 33a oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 915), § 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)), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 
następuje:

§ 1. 
1. W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych 

i bezpłatnych, skreśla się § 1 pkt 7.
2. W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych 

i bezpłatnych, zmienia się § 2 pkt 5, w ten sposób, że w kolumnie oznaczonej jako „Określenie 
grupy uprawnionych” dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

„Osoby, które ukończyły 65 rok życia”.
3. W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych 

i bezpłatnych, zmienia się § 2 pkt 25, w ten sposób, że w kolumnie oznaczonej jako „Określenie 
grupy uprawnionych” dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

„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.”.

4. W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych 
i bezpłatnych, skreśla się § 2 pkt 26.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

1) Tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 05.01.2015 roku, poz. 52 zmieniony uchwałą nr XI/100/2015 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 30.06.2015 roku, poz. 4072)

2) Zmiany treści aktu: Dz.U. 2013 poz. 1318, z 2014 poz. 379 i 1072.
3) Zmiany: Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423 i 915 oraz z 2015 r. poz. 390)
4) Zmiana tekstu jednolitego: Dz.U. z 2011 r., nr 117, poz. 676, z 2012 r. poz. 1544.
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niż 01 stycznia 2016 r..
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UZASADNIENIE

W projekcie uchwały zawarte zostały zmiany, które umożliwią od 01 stycznia 2016 roku

wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych

biorących 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, a także osób pomiędzy 65 a 70 rokiem życia.

Wszystkie proponowane w uchwale zmiany dotyczą osób, które korzystają obecnie z 50%

ulgi na przejazdy środkami Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.

Z lokalnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych korzysta aktualnie 436 rodzin,

wśród których znajduje się 807 opiekunów. Łączna liczba osób między 65 a 70 rokiem

życia w Gminie Swarzędz wynosi 2562.

W obu powyższych przypadkach należy założyć, że odsetek osób korzystających z

komunikacji miejskiej jest zgodny z wynikami badań mieszkańców realizowanych przez

Powiat Poznański i Miasto Poznań na potrzeby opracowania Planu Transportowego

Aglomeracji Poznańskiej i wynosi on dla obszaru powiatu poznańskiego 10,8%. Wskaźnik

ten jest z pewnością wyższy dla terenu gminy Swarzędz, stąd założono, że dla celów

analizy zostanie podniesiony o 50%, tj. do poziomu 16,2%.

Szacowany skutek finansowy niniejszej uchwały dla budżetu Gminy Swarzędz (spadek

wartości sprzedanych biletów z zastrzeżeniem, że z komunikacji miejskiej korzysta 16,2%

wyżej wskazanej liczby osób i przy zachowaniu proporcji sprzedawanych biletów

okresowych na poszczególne strefy) nie powinien przekroczyć poziomu 200 tys. złotych

rocznie.
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