
UCHWAŁA NR XXXIV/327/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 
2006 roku 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1) ), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 

r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050, z późn. zmianami2) ), art. 33a oraz art. 34a ust. 

2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173), § 

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 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zmianami3) ), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 
1. Zmiania się § 4 Uchwały w ten sposób, że słowa "i miesięcznych" zastępuje się słowami "i 

30-dniowych". 
2. W § 8 Uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1)w pkt 3a słowo "miesięczny" zastępuje się słowem "30-dniowy", 
2)po pkt 3a dodaje się pkt 3b, który otrzymuje brzmienie: 

"3b. Bilet 30-dniowy jest ważny przez 30 dni od daty wskazanej przez pasażera 
w momencie zakupu i oznaczonej na bilecie, jako daty rozpoczęcia 30-dniowego okresu 
ważności biletu, z zastrzeżeniem, że bilet rozpoczynający swoją ważność od pierwszego 
dnia miesiąca, ważny jest do ostatniego dnia danego miesiąca." 

3)po pkt 3b dodaje się pkt 3c, który otrzymuje brzmienie: 

1) Zmiany tekstu jednolitego: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 
Nr149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

2) Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 
2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 
679, Nr 197, poz. 1309, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696.

3) Zmiana tekstu jednolitego: Dz.U. z 2011 r., nr 117, poz. 676
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"3c. Bilet 30-dniowy można zakupić nie wcześniej, niż 30 dni przed datą rozpoczęcia jego 
ważności." 

4)po pkt 3c dodaje się pkt 3d, który otrzymuje brzmienie: 
"3d. Bilet 30-dniowy zachowuje swoją ważność w okresie, na jaki został zakupiony bez 

względu na wprowadzone w tym okresie ewentualne zmiany jego ceny." 
3. Zmiania się § 2 załącznika nr 1 do Uchwały w ten sposób, że słowo "miesięczne" 

zastępuje się słowem "30-dniowe" w każdym miejscu jego wystąpienia. 

§ 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. 
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Uzasadnienie
Odpowiadając na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Swarzędzu, wprowadza się zmianę 

w zasadach funkcjonowania biletów okresowych w Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. 
Dotychczas w cenniku biletów funkcjonowały bilety okresowe miesięczne ważne w danym 

miesiącu, na który bilet został wykupiony. Proponowana zmiana pozwoli wyjść na przeciw 
oczekiwaniom pasażerów, którzy chcieliby wykupić bilet, którego ważność nie kończyłaby się 
wraz z upływem miesiąca kalendarzowego, ale zależna byłaby od wskazanego przez 
pasażera pierwszego dnia obowiązywania biletu 30-dniowego. 

Dodatkowo, celem pozostawienia możliwości wykupienia biletu na dany miesiąc 
kalendarzowy wprowadzono zapis ustalający ważność biletu, w którym wskazano jako 
pierwszy dzień jego ważności pierwszy dzień kalendarzowy danego miesiąca, na cały okres 
danego miesiąca - bez względu na liczbę jego dni. 

——————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: GBLWD-TWDDI-LAXTQ-OHLVH-UECNM. Podpisany


	
	



