
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXV/398/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 

z dnia 23 marca 2021 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 ze zm.), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.), art. 33a i 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. 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. 12, w którym dotychczasowe brzmienie zastępuje się nowym o następującej 

treści: 

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

„Wszyscy posiadacze odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”,, 

b) w kolumnie oznaczonej jako „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów 

bezpłatnych”: 

"Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Główny PCK lub 

przez Zarząd Okręgowy PCK". 

2) w § 2 dodaje się pkt 30, który w kolumnie oznaczonej jako: 

a) „Określenie grupy uprawnionych” otrzymuje brzmienie: 

„Honorowi Dawcy Krwi w dniu oddania krwi lub jej składników”;, 

b) „Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów bezpłatnych” otrzymuje 

brzmienie: 

"Zaświadczenie o oddaniu krwi lub jej składników wydane przez Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca Rady  

(-) Barbara Czachura  
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