
UCHWAŁA NR XXX/286/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 listopada 2016 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 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami2)), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440, 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 2016 r., poz. 1510), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. W § 8 Uchwały uchyla się ust. 4a.
2. W załączniku nr 1 do Uchwały, ustalającym ceny biletów Swarzędzkiej Komunikacji 

Autobusowej w § 1 zmienia się:
1) pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„Normalny na przejazd w strefie I, umożliwiający jednocześnie przejazdy linią 412 z 
przesiadką na linię 492 lub 493 i linią 492 lub 493 z przesiadką na linię 412, na zasadach 
określonych w § 8 pkt 2a Uchwały – 2,60 zł”;

2) pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„Ulgowy na przejazd w strefie I, umożliwiający jednocześnie przejazdy linią 412 z 
przesiadką na linię 492 lub 493 i linią 492 lub 493 z przesiadką na linię 412, na zasadach 
określonych w § 8 pkt 2a Uchwały – 1,30 zł”.

3. W załączniku nr 1 do Uchwały, ustalającym ceny biletów Swarzędzkiej Komunikacji 
Autobusowej w § 1 uchyla się pkt 5 - 8.

4. W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych i 
bezpłatnych, zmienia się § 1 pkt 4, w ten sposób, że w kolumnie oznaczonej jako „Określenie 
grupy uprawnionych” dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

„Uczniowie w wieku do 24 lat i studenci, jeżeli nie są objęci uprawnieniami wynikającymi z 
§ 2 pkt 18 lub 26.”.

5. W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych i 
bezpłatnych, zmienia się § 2 pkt 18, w ten sposób, że:

1) Tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 01.02.2016 roku, poz. 991.
2) Zmiany treści aktu: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.
3) Zmiany treści aktu: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, poz. 1890, poz. 1753 i poz. 1893 z 2016 r. poz. 1342
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1) w kolumnie oznaczonej jako „Określenie grupy uprawnionych” dotychczasowe brzmienie 
zastępuje się następującym:

„Zamieszkali na terenie gminy Swarzędz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół średnich – do dnia ukończenia 24 roku życia”;

2) w kolumnie oznaczonej jako „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z 
przejazdów bezpłatnych” dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

„Dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie wydane przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz na dany rok szkolny na podstawie ważnej legitymacji szkolnej z 
wpisanym miejscem zamieszkania”.

6. W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych i 
bezpłatnych, dodaje się pkt 26 w § 2 i kolumnie oznaczonej jako:
1) „Określenie grupy uprawnionych” nadaje się następujące brzmienie:

„Zamieszkali na terenie gminy Swarzędz studenci szkół wyższych”;
2) „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów bezpłatnych” nadaje 

się następujące brzmienie:
„Dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie wydane przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz na dany rok akademicki na podstawie ważnej legitymacji 
studenckiej z wpisanym miejscem zamieszkania”.

7. Uchyla się załącznik nr 6 do Uchwały.

§ 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 2017 roku.
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UZASADNIENIE

W projekcie uchwały zawarte zostały zmiany, które umożliwią od 01 stycznia 2017 roku

wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla zamieszkałych na terenie gminy Swarzędz

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich bez względu na organ

prowadzący.

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

przejazdów darmowych lub 50% ulgi na przejazdy środkami Swarzędzkiej Komunikacji

Autobusowej. Łączna liczba sprzedawanych biletów okresowych (bilet dla uczniów i

studentów) w strefie II to około 1100 sztuk miesięcznie, a biletów okresowych ulgowych w

strefie I - 600 sztuk, z czego około 250 to uczniowie szkół średnich (szacując na

podstawie spadku sprzedaży w okresie wakacyjnym). Grupy objęte uprawnieniem

przewidzianym niniejszą uchwałą korzystają również z biletów jednorazowych, jednak

liczby takich biletów nie można precyzyjnie określić.

Szacowany skutek finansowy niniejszej uchwały dla budżetu Gminy Swarzędz nie

powinien przekroczyć poziomu 1,0 mln złotych rocznie.

Ponadto do załącznika nr 1 wprowadzono poprawki uwzględniające nową numerację linii

autobusowych obsługujących rejon Wierzonki i Uzarzewa. Zniesiono również dodatkową

opłatę manipulacyjną do biletów specjalnych sprzedawanych przez kierowców i w

związku z tym usunięto z cennika biletów bilety specjalne.
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