
UCHWAŁA NR XI/100/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 23 czerwca 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 strefy.1) 

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 2012 r. poz. 1173 z późniejszymi zmianami4)), § 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. zmianami5)), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Zmienia się § 1 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się strefę I Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej obejmującą obszar Gminy 
Swarzędz, z zastrzeżeniem § 8 ust. 13.”.

2. Zmienia się § 2 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się strefę II Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej obejmującą wszystkie linie 
komunikacyjne, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego 
w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest Gmina 
Swarzędz.”.

3. Zmienia się § 8 ust. 2a Uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„Kontynuowanie podróży w strefie I do miasta Swarzędza z innych miejscowości Gminy 
Swarzędz przez pasażera korzystającego z linii (lub kursu na linii) kończącej się poza 
granicami miasta Swarzędza, odbywa się na podstawie biletów jednorazowych 
obowiązujących w strefie I, skasowanych ponownie w sposób zapewniający odczyt 
z kasowników obu pojazdów. Na tej samej zasadzie odbywać się może podróż z miasta 
Swarzędza do innych miejscowości leżących na terenie Gminy Swarzędz liniami (lub 
kursami na liniach) nie posiadających możliwości bezpośredniego połączenia między 
miastem a daną miejscowością.”.

4. Zmienia się § 8 ust. 10 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„Nie pobiera się opłat za przewóz wózka dziecięcego lub inwalidzkiego.”.

1) Tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 05.01.2015 roku, poz. 52
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 oraz z 2014 r. poz. 423)
4) Zmiany treści aktu: Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 1014, z 2014 r. poz. 1051
5) Zmiana tekstu jednolitego: Dz.U. z 2011 r., nr 117, poz. 676
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5. Zmienia się § 8 ust. 14 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„Wsiadanie do pojazdów Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej odbywa się zgodnie 
z przepisami porządkowymi wydanymi przez Radę Miejską w Swarzędzu na podstawie 
przepisu art. 15 ust. 5 ustawy Prawo przewozowe.”.

6. W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych 
i bezpłatnych, zmienia się § 2 pkt 14, który otrzymuje brzmienie:

„Opiekun podróżujący z osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim 
oraz opiekun podróżujący z dzieckiem do dnia ukończenia przez nie trzeciego roku 
życia.”.

§ 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 września 2015 r..
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UZASADNIENIE

W projekcie uchwały zawarte zostały zmiany, które umożliwią sprawne wykonywanie

przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz obowiązków organizatora publicznego

transportu zbiorowego.

Z treści uchwały usuwa się wzmianki o konkretnych numerach linii celem sprawnego

wprowadzania ewentualnych nowych linii komunikacyjnych. Zastąpione zostały również

zapisy uchwały niespójne z projektem uchwały wprowadzającej przepisy porządkowe w

transporcie zbiorowym.

Dodatkowo, w związku z negatywnymi skutkami obowiązywania bezpłatnych przejazdów

dla opiekunów dzieci podróżujących w wózku dziecięcym, uproszczony został zapis

definiujący grupę uprawnioną do tej ulgi.
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