
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 50a ust. 1 i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1867, zm. poz. 1920 i 1954.) 
oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 573, zm. poz. 960, 1920 i 2260.), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W dniach 07-08.04.2017 r. oraz 21-22.04.2017 r. zwalnia się uczestników wydarzenia 
Wiosenne Sprzątanie Świata – Polska ‘2017 korzystających z usług komunikacji miejskiej z opłat za 
przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – 
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na podstawie listy imiennej lub identyfikatorów 
wydanych przez organizatora, potwierdzonych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

Inspektor Akademicki Straży Ochrony Przyrody wystąpił z wnioskiem o umożliwienie bezpłatnych
przejazdów środkami komunikacji miejskiej uczestnikom wydarzenia "Wiosenne Sprzątanie Świata -
Polska '2017". Cyklicznie organizowana akcja polega na zaangażowaniu jak największej liczby dzieci
i młodzieży szkolnej, która pod opieką nauczycieli sprząta rozległe tereny parków i lasów, znajdujących
się w granicach administracyjnych Szczecina. Wydarzenie ma charakter edukacyjny - nauczyciele na
podstawie otrzymanych od organizatora materiałów informacyjnych przeprowadzają w terenie
praktyczną lekcję ekologii. W ramach wydarzenia organizowane są również konkursy ekologiczne
z nagrodami dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Program wydarzenia przewiduje sprzątenie terenów leśnych w rejonie kąpieliska Arkona, pętli
tramwajowej "Głębokie", Jeziora Szmaragdowego oraz ul. Chłopskiej (okolice Dębów Krzywoustego).
Akcja przeprowadzana jest w dniach 7-8 oraz 21-22 kwietnia br., pod patronatem, m.in. Ministra
Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, Głownego Konserwatora Przyrody.

Zwolnienie z opłat za przejazdy komunikacją miejską grup dzieci i młodzieży szkolnej wraz
z opiekunami wpływa na wysokość dochodów Gminy Miasto Szczecin. Szacunkowy koszt zwolnienia
uczestników wydarzenia z ww. opłat wynosi 2.880,00 zł.
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