
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.54.2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr WOM.0050.1.96.2020 Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia cen biletów w publicznym 

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 10 w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 
zbiorowym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1371 z późn. zm.) w związku z § 4 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 (tj. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016r., poz. 991 z późn. 
zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr WOM.0050.1.96.2020 Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia cen biletów w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem 
jest Gmina Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2020r., poz. 5883 z późn. zm.1)), w § 1 ust. 1, 
zmienia się pkt 5, nadając mu nowe, następujące brzmienie: 

„5) 0,00 zł - Ulgowy (100%) w strefie I i II, przysługujący obywatelom Ukrainy i obowiązujący 
na przejazdy realizowane do 30 kwietnia 2022 roku włącznie.”. 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, 
Kierownikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu oraz organowi zarządzającemu Operatora publicznego transportu zbiorowego 
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Gmina 
Swarzędz. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2022 roku. 

 
1) Zmiana zarządzenia: Zarządzenie nr WOM.0050.1.37.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28 lutego 2022 roku 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr WOM.0050.1.96.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 1 lipca 2020 roku 
w sprawie ustalenia cen biletów w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności 
publicznej, którego organizatorem jest Gmina Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2022 r., poz. 1601). 
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Uzasadnienie 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz działając na podstawie odpowiednich przepisów 
ustaw: o samorządzie gminnym oraz o publicznym transporcie zbiorowym, wykorzystując 
delegację do ustalania cen za przewozy realizowane w ramach publicznego transportu 
zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, a także biorąc pod uwagę wysokość cen 
maksymalnych określonych stosowną Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu, w obliczu 
trwającej wojny w sąsiadującej z Polską Ukrainie i napływem kolejnych uchodźców na tereny 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do gminy Swarzędz, postanowił przez kolejny miesiąc 
zapewnić obywatelom tego kraju bilety jednorazowe na przewozy środkami publicznego 
transportu zbiorowego, którego organizatorem jest Gmina Swarzędz w cenie 0,00 zł.  

Mając na uwadze ważny interes publiczny (państwowy) i społeczny, a także wobec braku 
naruszenia zasad demokratycznego Państwa prawa, stosownie do przepisów 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1461), w § 3. Zarządzenia wskazuje się 
moment wejścia w życie niniejszego zarządzenia na dzień ogłoszenia go w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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