
UCHWAŁA NR XLI/1184/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania 
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

Na podstawie podstawie art. 50a ust. 1 i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 poz. 2136 t.j., zm. Dz. U. 2017 poz. 2371, Dz. U. 2018 
poz. 317) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 827 t.j.), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie opłat 
za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto 
Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz 
zasad taryfowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. poz. 1593), 
zmienionej Uchwałą Nr X/189/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015r. (Dz. U. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 3145), Uchwałą Nr XI/236/15 z dnia 8 września 2015r. (Dz. U. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 3808), Uchwałą Nr XI/237/15 z dnia 8 września 2015r. 
(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 3809), Uchwałą Nr XIII/296/15 z dnia 
17 listopada 2015r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5473), Uchwałą 
Nr XXII/504/16 z dnia 6 września 2016r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3817), 
Uchwałą Nr XXII/505/16 z dnia 6 września 2016r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2016 r.poz. 3818), Uchwałą Nr XXXIII/898/17 z dnia 12 września 2017r. (Dz. U. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz.4128), Uchwałą Nr XXXVI/1068/17 z dnia 19 grudnia 2017r. 
(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 38), Uchwałą Nr XXXVI/1038/18 z dnia 
30stycznia 2018 r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 1013) wprowadza następujące 
zmiany:

1) W załączniku Nr 1 pkt. 16 otrzymuje nowe brzmienie:

„Bilety miesięczne oraz bilety trzymiesięczne imienne sieciowe na wszystkie linie: 
dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych dla uczniów szkół 
podstawowych za wyjątkiem uczniów szkół podstawowych zamieszkujących na 
terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne 
porozumienie) – uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” – 1,00 zł.”;

2) W załączniku Nr 2 ust. 1 pkt. 25 otrzymuje nowe brzmienie:

„uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin 
oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 
z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienia, na 
podstawie ważnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w formie 
spersonalizowanej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej”;

3) W załączniku Nr 2 w ust. 1 dodaje się pkt 26 o następującej treści:

„pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wykonujący 
pracę z rodziną w miejscu jej pobytu lub zamieszkania na podstawie ważnego 
upoważnienia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie (wg 
wzoru zatwierdzonego przez ZDiTM)”;

4) W załączniku Nr 3 ust. 1 pkt. 1 lit.c otrzymuje nowe brzmienie:

Id: C03A6C21-58F9-4BF6-A2FA-2B3763A4D40C. Podpisany Strona 1



„uczniowie szkół podstawowych (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych 
wymienionych w zał. nr 2 ust. 1 pkt. 25), klas dotychczasowych gimnazjów, 
gimnazjów, liceów, techników, szkół zawodowych i policealnych do ukończenia 
23 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru 
określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej”;

5) W załączniku Nr 3 ust. 1 pkt. 4 lit. d otrzymuje nowe brzmienie:

„ulga dla dzieci będących uczniami szkół podstawowych (nie dotyczy uczniów 
szkół podstawowych wymienionych w zał. nr 2 ust. 1 pkt. 25) określona jest zgodnie 
z ceną w pkt. 16 załącznika nr 1 do uchwały nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 
24 marca 2015r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób 
uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad 
taryfowych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018r., z wyjątkiem §1 pkt 3, który wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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