
UCHWAŁA NR XXIII/223/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z obsługą 
weekendowej linii autobusowej Swarzędz – Biedrusko, umożliwiającej przejazd 

większych grup rowerzystów i turystów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co 
następuje:

§ 1. 
1. Przyjmuje się od Powiatu Poznańskiego realizację zadania publicznego związanego z 

obsługą regularnej linii autobusowej o charakterze publicznym nr 471 na trasie Swarzędz-
Biedrusko, przystosowanej do obsługi dużych grup rowerzystów i turystów.

2. Przyjęcie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do dnia 31 
października 2016r.

§ 2. 
1. Szczegółowy zakres realizacji zadania będzie określony w porozumieniu zawartym 

pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz, a Zarządem Powiatu w Poznaniu, które 
określi także sposób jego finansowania.

2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, finansowane będzie przez Powiat Poznański w 
kwocie stanowiącej iloczyn pracy przewozowej i przyjętej stawki pracy przewozowej, 
pomniejszonej o wpływy z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych, lecz nie większej niż 
250.000,00zł (słownie: dwieście*pięćdziesiąt*tysięcy*złotych).

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 5 września 2015 roku Powiat Poznański jako organizator publicznego transportu
zbiorowego uruchomił linię autobusową o charakterze publicznym, której zadaniem było
połączenie dużych osiedli mieszkaniowych Swarzędza, Koziegłów i Murowanej Gośliny z
turystycznymi szlakami rowerowymi przebiegającymi przez Puszczę Zielonka i przez
zalesione tereny gminy Suchy Las. Linia w głównej mierze adresowana była dla rodzin i grup
koleżeńskich, które lubią spędzać aktywnie wolny czas. Ideą nowej linii było zwiększenie
bezpieczeństwa grup rowerowych tak, aby planując wycieczkę rowerową, mogły one ominąć
drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu, które pozbawione są ścieżek rowerowych.
Ponadto linia zapewniała dodatkowe połączenie dla mieszańców naszego powiatu łącząc
cztery gminy: Swarzędz, Czerwonak, Murowaną Goślinę i Suchy Las (Biedrusko). Tym
samym zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym linia miała charakter
powiatowy. Linia została wpisana wcześniej w Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu
Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025, przyjętego uchwałą Nr
XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014r.

Obsługę linii rowerowej zakończono 25 października 2015 roku. W ciągu 16 dni
funkcjonowania linii przewieziono łącznie 768 pasażerów i 126 rowerów. Wraz z ponownym
uruchomieniem linii rowerowej w bieżącym roku, Powiat podjął decyzję o przekazaniu
zadania Gminie Swarzędz, która będzie je realizować za pośrednictwem Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Zakład ten jako jedyny w metropolii posiada 2
przyczepy do przewozu rowerów, a także autobusy niskopodłogowe przystosowane do ich
holowania. Samorządowy zakład budżetowy Gminy Swarzędz posiada także personel
mający doświadczenie w zakresie obsługi większych grup turystycznych. Powierzając
zadanie Gminie Swarzędz, na linii będzie obowiązywała taryfa biletowa zintegrowana z
taryfą swarzędzką. W 2016 roku linia funkcjonować będzie we wszystkie soboty, niedziele i
święta w okresie od zawarcia Porozumienia do 26 czerwca 2016 r. oraz od 13 sierpnia do 16
października 2016 r.

W celu realizacji zadań określonych w Uchwale, Rada Powiatu Poznańskiego podjęła już
uchwałę o przekazaniu zadań z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego Gminie
Swarzędz.

Wobec powyższych przesłanek, podjęcie Uchwały jest w pełni uzasadnione.
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