
UCHWAŁA NR 711 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 4 marca 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 617 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za 

przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, 

świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. 

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 2021 r. poz. 

1372 ze zm.), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371ze zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) - Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr 617 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku w sprawie 

ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem 

zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz 

określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów (wraz z późn. zm.), 

dokonuje się następujących zmian: 

1) w § 7 uchwały po pkt. 21 dodaje się pkt. 22, który otrzymuje następujące 

brzmienie:  

„22) Obywatele Ukrainy”. 

2) w § 9 uchwały po pkt. 21 dodaje się pkt. 22, który otrzymuje następujące 

brzmienie:  

„22) Dla Obywateli Ukrainy wymienionych w § 7 pkt. 22 – ukraiński paszport lub 

ukraiński dowód osobisty lub karta pobytu uchodźcy lub tymczasowe 

zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, akt urodzenia dziecka lub skierowanie 

na pobyt w miejscu zakwaterowania wydane przez Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki.”  

§ 2. 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 



§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 4. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 711 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 4 marca 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 617 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób 

i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez 

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do 

bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.) dla organizacji publicznego 

transportu zbiorowego do organizatora należy ustalanie opłat za przewóz oraz innych 

opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 8). 

W związku z wprowadzeniem w dniu 24 lutego 2022 roku stanu wojennego na 

terytorium Ukrainy, w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, którzy szukają na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej schronienia przed działaniami wojennymi, proponuje 

się wprowadzenie dla nich ulg w transporcie lokalnym. 

Ze względu na pozytywny charakter proponowanych zmian, mających na celu pomoc 

obywatelom Ukrainy, zasadnym jest zmiana przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 


