
UCHWAŁA  NR ………………./2022  

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

z dnia ................ r. 

zmieniająca uchwałę nr XLIX/394/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie 

ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje 

– Świnoujście organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583), art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 15 ust. 1 pkt 10 i art. 50a ust. 1 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371, poz. 2445), 

art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679), § 2 

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. z 2005 r., nr 14, poz. 117), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIX/394/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia 

opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście 

organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 

872) dokonuje następujących zmian: 

1) § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:  

„1. W celu zapewnienia warunków realizacji Porozumienia międzygminnego z dnia 24 grudnia 2013r. 

zawartego pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Międzyzdroje ustala się opłaty ( ceny biletów ) za 

usługi przewozowe, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  

2. Na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście organizowanej przez Gminę Miasto Świnoujście 

zgodnie z Porozumieniem o którym mowa w ust. 1 i realizowanej przez operatora komunikacji miejskiej 

“Komunikację Autobusową” Sp. z o.o. obowiązują uchwalone uchwałą Rady Miasta Świnoujście z dnia 9 

lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 

organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście – “Komunikację Autobusową” Sp. z o.o. w Świnoujściu, 

ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, ustalenia opłat dodatkowych oraz zatwierdzenia 

Regulaminu przewozów osób i rzeczy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego “Komunikacji 

Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 

1075): 

1) Regulamin przewozów osób i rzeczy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego „Komunikacji 

Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu, 

2) Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego 

organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście – “Komunikację Autobusową” Sp. z o.o. w Świnoujściu, 

3) Opłaty dodatkowe za brak odpowiedniego dokumentu przewozu, brak ważnego dokumentu 

poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, niezapłacenia należności za 

zabranie ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierząt albo naruszenia przepisów o ich przewozie, 

spowodowania bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.; 

2) zmienia się Załącznik nr 1 “Opłaty za przejazdy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego na trasie 

Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście i 

realizowanego przez operatora Komunikacji Miejskiej “Komunikację Autobusową” Sp. z o.o. w 

Świnoujściu” i nadaje mu się brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) uchyla się Załącznik nr 2 do Uchwały; 

4) uchyla się Załącznik nr 3 do Uchwały. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 

Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście 

Elżbieta Jabłońska 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr …… 

Rady Miasta Świnoujście 

z dnia ……… 

 

 

Opłaty za przejazdy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego na trasie 

Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście organizowanego przez Gminę Miasto 

Świnoujście i realizowanego przez operatora komunikacji miejskiej “Komunikację 

Autobusową” Sp. z o.o. 

 

Trasa Bilet jednoprzejazdowy w zł Bilet 30-dniowy w zł 

Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy 

Świnoujście          - Lubiewo PKP 

                              - Międzyzdroje 

  

Międzyzdroje      - Przytór PKP 

                              - Świnoujście Odra 

                              - Świnoujście 

6,00 3,00 150,00 75,00 

Świnoujście          - Przystań Żeglarska 

w Łunowie 

4,50 2,25 - - 

Świnoujście         - Łunowo-Przytór 

 

Przytór-Łunowo - Przystań  Żeglarska  

w Łunowie 

                              - Lubiewo PKP 

                              - Międzyzdroje 

 

Międzyzdroje      - Łunowo-Przytór 

3,00 1,50 - - 

Na terenie Międzyzdrojów 

 

3,00 1,50 - - 

Świnoujście         - Łunowo-Przytór 

                             - Przystań  Żeglarska   

w Łunowie 

 

- 1,00* - 30,00* 

 

 

* Cena dla osób posiadających Kartę Wyspiarza albo Kartę Wyspiarza Seniora 
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UZASADNIENIE  

 

Głównym założeniem zmiany uchwały jest wprowadzenie biletów jednoprzejazdowych z ulgą dla osób 

posiadających Kartę Wyspiarza albo Kartę Wyspiarza Seniora, które będą obowiązywały na przejazdach wyłącznie 

na terenie Gminy Miasto Świnoujście, w cenie 1,00 PLN, w ślad za zmianą uchwały nr XXXII/251/2017. 

Celem ujednolicenia wykazu uprawnień oraz wysokości opłat dodatkowych na terenie Gminy Miasto 

Świnoujście i Gminy Międzyzdroje uchyla się Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3. Na terenie Gminy Międzyzdroje 

będzie obowiązywał ten sam wykaz uprawnień oraz wysokość opłat dodatkowych, które obowiązują na terenie 

Gminy Miasto Świnoujście i jest to podyktowane faktem, że organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest 

właśnie Gmina Miasto Świnoujście, a co za tym idzie wykaz uprawnień oraz wysokość opłat dodatkowych 

powinien być jednakowy na terenie obu gmin. 
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