
UCHWAŁA NR XVI166/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 listopada 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 2015 r. poz. 1515), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440), 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. z 2005 r., 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 2015 r., poz. 1605) oraz art. 188 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o 
szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami2)), Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych i 
bezpłatnych, w § 1 dodaje się pkt 8, który:

1) w kolumnie oznaczonej jako „Określenie grupy uprawnionych”, otrzymuje brzmienie:
„Doktoranci”;

2) w kolumnie oznaczonej jako „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z 
przejazdów ulgowych”, otrzymuje brzmienie:

„Legitymacja doktoranta”.

§ 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, jednak nie wcześniej niż 01 stycznia 2016 r..

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) oraz uchwałą nr 
XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 02.10.2015 roku, 
poz. 5611)

2) Zmiany tekstu jednolitego: Dz. U. z 2012 r. poz. 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 
821, 1004, 1146, 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268.
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Uzasadnienie

Wprowadzenie proponowanej w projekcie uchwały 50% ulgi w przejazdach komunikacją
miejską organizowaną przez Gminę Swarzędz jest możliwe w świetle przepisów art. 188 ust.
1a Ustawy z dnia 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym i praktykowane przez innych
organizatorów transportu publicznego w zakresie komunikacji miejskiej, w tym przez Miasto
Poznań.

Na potrzeby niniejszego projektu dokonano oceny skutków finansowych dla budżetu
gminy, w oparciu o dane udostępnione przez ZTM w Poznaniu i dotyczące zasięgu takiej ulgi
w komunikacji organizowanej przez m. Poznań. Na 400 000 wydanych kart PEKA, z ulgi dla
doktorantów korzysta 1300 osób. Odnosząc taki sam odsetek na sprzedaż biletów
okresowych przez ZGK w Swarzędzu maksymalna liczba takich osób na terenie gminy
wyniosłaby 19, przy średniej miesięcznej sprzedaży biletów okresowych na poziomie
5740 szt.. Oznacza to, że maksymalny roczny koszt wdrożenia takiej zmiany wyniesie ok.
8200 zł.

Stosunkowo nieduży koszt, a także możliwość ujednolicenia zasad korzystania
z komunikacji miejskiej w Poznaniu i Swarzędzu, pozwoliły na pozytywne rozpatrzenie
wcześniejszego wniosku Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i złożenie projektu niniejszej
uchwały.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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