
UCHWAŁA Nr 681 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 marca 2018 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 

2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego 

lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1 oraz ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), 

art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2136 ze zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo 

przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

 

W Uchwale Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia 

opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym 

przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów dokonuje się następujących zmian: 

 

1. §6 pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

 

Uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych zamieszkali w Koninie oraz 

na terenie gminy Stare Miasto i gminy Kazimierz Biskupi realizujący obowiązek 

szkolny. 

 

2. §6 pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

 

Uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych realizujący obowiązek 

szkolny w szkołach na terenie Miasta Konina oraz gminy Stare Miasto i gminy 

Kazimierz Biskupi. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

  Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/  Wiesław Steinke 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 681 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 marca 2018 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku 

w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem 

zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia 

uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 

  

Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. 2017 r. poz. 2136) dla organizacji publicznego transportu zbiorowego 

do organizatora należy ustalenie opłat za przewóz oraz innych opłat o których mowa ustawie 

z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983). 

Przychylając się do oczekiwań mieszkańców gminy Stare Miasto i Kazimierz Biskupi 

oraz w celu ich zachęcenia do korzystania z publicznego transportu zbiorowego proponuje się 

bezpłatne przejazdy autobusami miejskimi dla dzieci i młodzieży: 

 zamieszkałej na terenie gminy Stare Miasto i Kazimierz Biskupi, 

 realizujących obowiązek szkolny w szkołach na terenie gminy Stare Miasto  

i Kazimierz Biskupi. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

 

Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

                 /-/Wiesław Steinke 

 

 

 

 

 


