
UCHWAŁA NR XXXVII/1083/18 

RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 30 stycznia 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 art. 50a ust. 1 i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, zm. Dz. U. 2017 r. poz. 2371) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. 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. Za-

chodniopomorskiego 2015 r. poz. 1593), zmienionej uchwałą Nr X/189/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 

28 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2015 r. poz. 3145), uchwałą Nr XI/236/15 z dnia 

8 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2015 r. poz. 3808), uchwałą Nr XI/237/15 z dnia 

8 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2015 r. poz. 3809), uchwałą Nr XIII/296/15 z dnia 

17 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2015 r. poz. 5473), uchwałą Nr XXII/504/16 z dnia 

6 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2016 r. poz. 3817), uchwałą Nr XXII/505/16 z dnia 

6 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2016 r. poz. 3818), uchwałą Nr XXXIII/898/17 

z dnia 12 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2017 r. poz. 4128), uchwałą Nr XXXVI/1068/17 

z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2018 r. poz. 38) 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 (nie dotyczy uczniów szkół podsta-

wowych będących mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin) - uczestników programu „Szczecin Przyjazny 

Rodzinie” - 1,00 zł.”; 

2) W załączniku nr 2 ust. 1 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale nie później niż do 30 września

roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek 

dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty itp.)”; 

3) W załączniku nr 2 ust. 1 dodaje się pkt 25 o następującej treści:

„uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin, na podstawie ważnego 

uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w formie spersonalizowanej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej”; 
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4) W załączniku nr 3 ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymuje nowe brzmienie: 

„uczniowie szkół podstawowych (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy 

Miasto Szczecin), klas dotychczasowych gimnazjów, gimnazjów, liceów, techników, szkół zawodowych 

i policealnych do ukończenia 23 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzo-

ru 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 będą-

cych mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin) określona jest zgodnie z ceną w pkt 16 załącznika nr 1 do 

uchwały Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe 

lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnio-

nych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych.”; 

6) W załączniku nr 4 dodaje się ust. 21 o następującej treści: 

„Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych zgodne z uchwałą z uchwałą 

Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. zał. nr 2 pkt 25 nadawane jest na podstawie waż-

nej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji 

narodowej, co rok na okres do 30 września roku kalendarzowego w którym osoba uprawniona uczęszcza do 

szkoły podstawowej.”; 

7) Do uchwały Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. dodaje się załącznik nr 5, który 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 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 2018 r. 

 

 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 

Stefania Biernat 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/1083/18 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VI/78/15 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 marca 2015 r. 

1) Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących na terenie 

Gminy Miasto Szczecin jest elementem wyrównania szans dla uczniów szkół podstawowych, którzy nie są 

beneficjentami programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz polityki społecznej realizowanej przez Gminę 

Miasto Szczecin. 

2) Adresatami uprawnienia zgodnie z ust. 1 niniejszego załącznika są uczniowie szkół podstawowych za-

mieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

3) Adresatami uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych mogą być również 

dzieci zamieszkałe poza Gminą Miasto Szczecin, na terenie gmin położonych w obrębie Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego, w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin. 

4) Przystąpienie gmin, o których mowa w ust. 3 nastąpi w formie i na warunkach określonych w porozumieniach. 
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