
UCHWAŁA NR LI/532/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 22 maja 2018 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami1)), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2136, z późn. zmianami2)), 
art. 33a oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) 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 z późn. zmianami3)), Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala, co następuje:

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

i bezpłatnych, w § 2 dodaje się pkt 27, który w kolumnie oznaczonej jako:
1) „Określenie grupy uprawnionych” otrzymuje brzmienie:

„Zamieszkali na terenie gminy Swarzędz pasażerowie Swarzędzkiej 
Komunikacji Autobusowej w I strefie, korzystający również z kolejowego 
publicznego transportu zbiorowego”;

2) „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów bezpłatnych” 
otrzymuje brzmienie:

„Ważny w dniu przejazdu środkami Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej 
bilet przewoźników kolejowych, który pozwala wsiadać i/lub wysiadać na 
stacjach i przystankach kolejowych położonych na terenie gminy Swarzędz 
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania”.

2. W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych 
i bezpłatnych, w § 2 dodaje się pkt 28, który w kolumnie oznaczonej jako:
1) „Określenie grupy uprawnionych” otrzymuje brzmienie:

„Zamieszkałe na terenie gminy Swarzędz osoby, które ukończyły 60 rok życia  
i pobierają świadczenie emerytalne”;

2) „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów bezpłatnych” 
otrzymuje  brzmienie:

1) Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232 i z 2018, poz. 130.
2) Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz. U. z 2017 r., poz. 2371, z 2018 r. poz. 317 i 650.
3) Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz. U. z 2016 r., poz. 2074, z 2017 r., poz. 38, z 2018 r. poz. 7 i 138.
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„Legitymacja emeryta-rencisty, z której wynika prawo do świadczenia 
emerytalnego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce 
zamieszkania”.

§ 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 lipca 2018 roku.
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UZASADNIENIE

W projekcie uchwały zawarte zostały zmiany, które umożliwią od 01 lipca 2018 roku

wprowadzenie w strefie I (teren gminy), bezpłatnych przejazdów dla osób, które w

podróżach aglomeracyjnych łączą przejazd Swarzędzką Komunikacją Autobusową z

publicznym transportem kolejowym. Proponowana zmiana będzie kolejnym bodźcem dla

mieszkańców Gminy do rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego.

Proponowane rozwiązanie wraz z realizowanymi projektami budowy węzłów

przesiadkowych, zakupem nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów, zwiększeniem

liczby połączeń autobusowych oraz rozwojem kolei metropolitalnej, stanowi istotny

element działań Gminy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, w związku z faktycznym obniżeniem wieku emerytalnego dla niektórych grup

pasażerów poniżej 65 roku życia, wprowadza się darmowe przejazdy środami

komunikacji publicznej organizowanej przez Gminę, dla zamieszkałych na terenie gminy

Swarzędz osób w wieku powyżej 60 roku życia, które nabyły uprawnienia emerytalne

(posiadają legitymację emeryta-rencisty wskazującą na korzystanie z takich uprawnień).

Zmiana ta dotyczy osób, które korzystają obecnie z 50% ulgi na przejazdy środkami

Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.

Łączna liczba obecnie sprzedawanych biletów okresowych na strefę II wynosi średnio

miesięcznie 2000 szt., w tym 550 ulgowych. Przy założeniu, że około połowa z nich

skorzysta z proponowanych rozwiązań, szacowany skutek finansowy niniejszej uchwały

dla budżetu Gminy Swarzędz nie powinien przekroczyć poziomu 750 tys. złotych

rocznie. Ponadto nadanie dodatkowych uprawnień powinno zwiększyć liczbę osób

korzystających z komunikacji publicznej.

Grupy objęte uprawnieniem przewidzianym niniejszą uchwałą korzystają również z

biletów jednorazowych, jednak liczby takich biletów nie można precyzyjnie określić.
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