UCHWAŁA NR XL/330/2013
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 02 lipca 2013 r.
zmieniająca uchwałę nr XV/110/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
organizowanego przez Miasto Świnoujście – „Komunikację Autobusową” sp. z o.o.
w Świnoujściu.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach ( Dz.U. z 2013 r.,
poz. 385 ), art.11 ustawy z 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1173,
zm. : Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 ), art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594),,art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm.: z 2011 r. Nr 117, poz. 676 oraz Nr 232 poz. 1378)
Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XV/110/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 września 2011 r. w
sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego
przez Miasto Świnoujście - „Komunikację Autobusową” sp. z o.o. w Świnoujściu (opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 128 poz. 2346)
wprowadza się następujące zmiany w Załączniku Nr 2:
1 ) dotychczasowy zapis § 1 pkt 2 lit. i), otrzymuje brzmienie:
„ krwiodawcy zamieszkali na terenie Świnoujścia i dysponujący zaświadczeniem potwierdzającym
zdanie co najmniej 15 litrów krwi - na podstawie legitymacji uprawniającej do bezpłatnego
przejazdu autobusami „Komunikacji Autobusowej” sp. z o.o. w Świnoujściu, wydanej przez
Prezydenta Miasta Świnoujście,”,
2 ) dotychczasowy zapis § 2 pkt 1 lit. a), otrzymuje brzmienie:
„studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej,”,
3 ) dodaje się w § 3 pkt 3 o treści:
„Powyższy wykaz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych nie dotyczy przewozów na
liniach międzygminnych tj. linii Nr 10 do Międzyzdrojów i linii Nr 290 do Niemiec tzw. linii
europejskiej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w
Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Paweł Sujka

Uzasadnienie
Zmiana spowodowana jest likwidacją w Świnoujściu placówki PCK (Polskiego Czerwonego
Krzyża) odpowiedzialnej do tej pory za wydawanie kart bezpłatnego przejazdu autobusami na
liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez „Komunikację Autobusową” sp. z o.o. w
Świnoujście . Zamiast karty bezpłatnego przejazdu dla zasłużonych Honorowych Dawców Krwi
wydawanych przez PCK, wprowadza się legitymacje dla krwiodawców, uprawniające do
bezpłatnego przejazdu autobusami wyłącznie na terenie Świnoujścia, wydawane przez Prezydenta
Miasta Świnoujście, z wyłączeniem linii międzygminnych tj. na linii Nr 10 do Międzyzdrojów i
linii Nr 290 do Niemiec tzw. linii europejskiej. Aby powyższe jednolicie sprecyzować i w
przyszłości uniknąć wątpliwości interpretacyjnych w Załączniku Nr 2 dodaje się pkt. 3 w § 3 o
treści „ Powyższy wykaz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych nie dotyczy przewozów
na liniach międzygminnych tj. linii Nr 10 do Międzyzdrojów i linii Nr 290 do Niemiec tzw. linii
europejskiej”.
Zmiana w sprawie ograniczenia uprawnień studentów do lat 26 do korzystania z 50% ulgi
przewozowej spowodowana jest koniecznością dostosowania uchwały do obecnie obowiązujących
unormowań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2012r. poz.572 z późn. zm.; patrz.
art. 188 cyt. ustawy ), co pozwoli na korzystanie z ulgowych przejazdów studentom szkół wyższych
bez ograniczeń wiekowych.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/110/2011
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 29 września 2011r.

WYKAZ UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH
AUTOBUSAMI „KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ” sp. z o.o. w ŚWINOUJŚCIU
§1
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na
wszystkich liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez „Komunikację Autobusową” sp. z o.o.
uprawnieni są:
1. Na podstawie ustaw, rozporządzeń:
a)
posłowie na Sejm i senatorowie Senatu RP na podstawie legitymacji,
b)
inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego
(wojskowego).
2. Na podstawie uchwały Rady Miasta Świnoujście:
a)uczniowie szkół specjalnych na podstawie legitymacji szkół,
b)dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka oraz
wózki dziecięce, w których przewożone są dzieci do lat 4 (ograniczenie wieku 4 lat nie
dotyczy przypadku, gdy w zwykłym wózku dziecięcym przewożone jest dziecko starsze
niepełnosprawne),
c)osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dowodu tożsamości,
d)osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na
podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz osoby niepełnosprawne w stopniu
znacznym wraz z opiekunem na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (dawni inwalidzi I grupy),
e)osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy na podstawie ważnej legitymacji
Polskiego Związku Ociemniałych i Niewidomych,
f) osoby z upośledzeniem umysłowym wraz z opiekunem na podstawie ważnej legitymacji
wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz dzieci i
młodzież niepełnosprawna w wieku do 16 lat wraz z opiekunem, na podstawie legitymacji,
zaświadczeń wystawionych przez stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz pomocy
osobom upośledzonym lub niepełnosprawnym.
g)członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - na podstawie
legitymacji członka stowarzyszenia okazanej wraz z dowodem tożsamości,
h)członkowie Związku Sybiraków na podstawie legitymacji członka związku okazanej
wraz z dowodem tożsamości,
i) krwiodawcy zamieszkali na terenie Świnoujścia i dysponujący zaświadczeniem
potwierdzającym zdanie co najmniej 15 litrów krwi - na podstawie legitymacji
uprawniającej do bezpłatnego przejazdu autobusami „Komunikacji Autobusowej” sp. z o.o.
w Świnoujściu, wydanej przez Prezydenta Miasta Świnoujście, okazanej wraz z dowodem
tożsamości,
j) pracownicy „Komunikacji Autobusowej” sp. z o.o. w Świnoujściu na podstawie
wydanego przez Spółkę biletu wolnej jazdy.
§2
Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na
wszystkich liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez „Komunikację Autobusową” sp. z o.o.
uprawnieni są:

1.

Na podstawie ustaw i rozporządzeń:
a)
studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej,
b)
kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia wydanego
przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

2.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Świnoujście:
a)
uczniowie szkół dziennych (stacjonarnych): podstawowych, gimnazjów,
ponadgimnazjalnych i policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
b)
dzieci od 4 do 7 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
c)
emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłek
rodzinny na podstawie legitymacji, zaświadczenia, decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego
okazanych wraz z dowodem tożsamości,
d)
kobiety w ciąży za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.
§3

1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych uprawnieni są obywatele
Rzeczpospolitej Polskiej (RP) za okazaniem dokumentów uprawniających wydanych
przez właściwe urzędy RP.
2. Opiekunem osób niepełnosprawnych i dotkniętych inwalidztwem wymienionych w niniejszych
przepisach może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana zostanie przez uprawnionego
inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas
podróży.
3. Powyższy wykaz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych nie dotyczy przewozów na
liniach międzygminnych tj. linii Nr 10 do Międzyzdrojów i linii Nr 290 do Niemiec tzw. linii
europejskiej.

