
UCHWAŁA NR LIV/575/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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. 

W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych 
i bezpłatnych, w § 2 dodaje się pkt 29, który w kolumnie oznaczonej jako:

1) „Określenie grupy uprawnionych” otrzymuje brzmienie:

„Pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej, w trakcie przejazdu na 
terenie Gminy Pobiedziska linią 485 - w okresie od 01 września do 31 grudnia 
2018 roku”;

2) „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów bezpłatnych” 
nie wskazuje się żadnego dokumentu i wprowadza słowa "nie dotyczy".

§ 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.

1) Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz. U. z 2017 r., poz. 2371, z 2018 r. poz. 317, 650 i 907.
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, 

138 i 1416.
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UZASADNIENIE

W projekcie uchwały zawarta została zmiana, które umożliwi wprowadzenie bezpłatnych

przejazdów środkami komunikacji publicznej organizowanej przez Gminę Swarzędz na

terenie Gminy Pobiedziska.

19 lipca 2018 roku Gmina Swarzędz zawarła z Gminą Pobiedziska Porozumienie

Międzygminne na obsługę linii 485, która łączyć będzie Węzeł Przesiadkowy w

Swarzędzu z podobnym obiektem zlokalizowanym w Pobiedziskach. Na prośbę Gminy

Pobiedziska, przejazdy tą linią, podobnie jak liniami, dla których organizatorem transportu

jest Gmina Pobiedziska, będą bezpłatne w okresie od uruchomiania połączenia do końca

bieżącego roku. Przejazd na terenie gminy Swarzędz, zgodnie z uchwałą, jest

przejazdem w I strefie i objęty jest opłatami, jak dla tej strefy.

Zmiana nie ma wpływu na budżet Gminy Swarzędz, gdyż obsługa komunikacyjna

przedmiotowej linii na terenie gminy Pobiedziska finansowana będzie przez Gminę

Pobiedziska oraz Powiat Poznański.
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