UCHWAŁA NR VIII/72/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym
na terenie miasta Świebodzice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2019 r. poz. 506) i art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z poźn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się bezpłatne usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie
miasta Świebodzice wykonywanym przez ZGK Świebodzice Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia
2016 r. w w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego
organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zdzisław Pantal
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UZASADNIENIE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym przedkładam projekt uchwały, znoszący
opłaty za usługi przewozowe Świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego
przez gminę na terenie miasta Świebodzice.
W ostatnich miesiącach pozytywnie zweryfikowany został również kolejny projekt Miasta,
dzięki któremu zakupiono nowy ekologiczy autobus.
Wobec powyższych faktów przedkładam propozycję bezpłatnych przejazdów komunikacją
miejską. Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do mniej zamożnej części
społeczeństwa, gdyż z komunikacji miejskiej korzystają głównie osoby starsze i ucząca się
młodzież. Jednakże nie mniej ważnym argumentem, przemawiającym za tym rozwiązaniem, jest
też aspekt ekologiczny. Mamy nadzieję, że część mieszkańców zrezygnuje z przejazdów
własnym samochodem ze względów ekonomicznych i praktycznych ( utrudnienia w ruchu ) na
rzecz środków komunikacji zbiorowej. Wpłynie to na mniejsze zanieczyszczenie powietrza,
ograniczenie hałasu i mniejsze uciążliwości w ruchu drogowym.
Oszczędności w funkcjonowaniu komunikacji przyniesie także likwidacja biletów,
wyeliminuje to koszty ich produkcji, dystrybucji i kontroli.
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