
 

 

UCHWAŁA NR XXI/267/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 

z dnia 28 kwietnia 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zmianami
1)

), art. 33a oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), Rada Miejska w Swarzędzu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się treść § 4 Uchwały, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 4. Ustala się maksymalne ceny biletów jednorazowych i 30-dniowych w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Gmina 

Swarzędz, w wysokości określonej w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej 

uchwały”. 

2. Zmienia się treść § 8 ust. 10 Uchwały, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„10. Nie pobiera się opłat za przewóz wózka dziecięcego lub inwalidzkiego oraz, jeżeli są przewożone 

w specjalnych pokrowcach, instrumentów muzycznych.”. 

§ 2. Załącznik nr 1 do Uchwały, określający maksymalne ceny biletów w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Gmina 

Swarzędz, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

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

i bezpłatnych, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 zmienia się treść pkt 27, w którym dotychczasowe brzmienie zastępuje się nowym o następującej 

treści: 

a) w kolumnie oznaczonej jako „Określenie grupy uprawnionych”: 

„Weterani i weterani poszkodowani”, 

                                                      
1) 

Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 i  2493, Dz. U. z 2020 r. poz. 400 i 462. 
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b) w kolumnie oznaczonej jako „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów 

bezpłatnych”: 

„Legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość”. 

2) w § 2 pkt 29 w kolumnie oznaczonej jako „Określenie grupy uprawnionych” otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej, w trakcie przejazdu na terenie 

gmin Kleszczewo, Pobiedziska i Kostrzyn, realizowanego odpowiednio liniami 484, 

485 i 486”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, przy czym zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 ust. 1 i § 2, wchodzą w życie 

nie wcześniej niż z dniem 01 lipca 2020 roku. 

Przewodnicząca Rady  

(-) Barbara Henryka Czachura  
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Załącznik 

 do uchwały Nr XXI/267/2020 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

MAKSYMALNE CENY BILETÓW W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

W ZAKRESIE ZADANIA O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, KTÓREGO 

ORGANIZATOREM JEST GMINA SWARZĘDZ 

§ 1. Bilety jednorazowe 

Maksymalna cena biletu jednorazowego w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania 

o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Gmina Swarzędz, z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki, nie może przekroczyć 6,00 zł (słownie: sześć 

złotych). 

§ 2. Bilety okresowe 

Maksymalna cena biletu okresowego w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania 

o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Gmina Swarzędz, z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki, nie może przekroczyć 110,00 zł (słownie: sto 

dziesięć złotych ) 
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