
DRUK Nr 874 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR ......  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego 

pojazdami komunikacji zbiorowej świadczonej przez Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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 2022 r., 

poz. 559 ze zm.) w związku z art. 4 i art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – 

Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8) Rada Miasta Konina uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się „Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji 

zbiorowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.”,  stanowiący załącznik  

Nr 1 do Uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina i Prezesowi Miejskiego 

Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 566 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 2017 roku w sprawie 

ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji zbiorowej 

świadczonej przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie. 

§ 4. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Opiniował radca prawny: 

R. Szatkowski 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR .… 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ................. 2022 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami 

komunikacji zbiorowej świadczonej przez Miejski Zakład Komunikacji  

w Koninie Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 8) przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, mogą 

wydawać regulaminy określające warunki obsługi podróżnych, warunki odprawy oraz 

przewozu osób i rzeczy. W przypadku gmin zadania organizatora, co wynika z art. 7  

ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1343) wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany w regulaminie przewozu osób i bagażu 

ręcznego pojazdami komunikacji zbiorowej między innymi w zakresie: 

- rozszerzenia pojęcia dokumentu uprawniającego do przejazdu, 

- zasad wejścia i opuszczenia pojazdu na przystanku komunikacyjnym oznaczonym „NŻ" 

(na żądanie), 

- sposobów nabywania biletów, 

- zasad przewożenia rowerów w przestrzeni autobusu, 

- zasad kontroli biletów. 

Mając na uwadze wprowadzenie powyższych zmian podjęcie przedmiotowej uchwały 

jest zasadne. 

 

Zastępca Prezydenta 

Miasta Konina 

/-/ Paweł Adamów 

 


