
UCHWAŁA NR XII/127/2019
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.2)), art. 7 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/124/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 września 2015r. w sprawie 
ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej w § 2  ust. 1, pkt 2 po lit. „w” dodaje się lit. „y” w brzmieniu: "y) 
uczniowie szkół podstawowych, którzy mieszkają w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański - 
na podstawie ważnej legitymacji szkolnej” oraz w § 2  ust. 2  pkt 2 lit b zmienia się jego treść i nadaje się  
następujące nowe brzmienie: „b) uczniowie szkół podstawowych, którzy nie mieszkają w granicach 
administracyjnych miasta Starogard Gdański, zawodowych, średnich i szkół policealnych do ukończenia 
24 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku oraz podlega ogłoszeniu 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański i Miejskiego Zakładu 
Komunikacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Starogard Gdański

Anna Benert

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w DZ. U. z 2018 r. poz. 2435 oraz z 2019 r. 
poz. 730.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 712.



Uzasadnienie

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych niesie za sobą korzyści
dla publicznego transportu zbiorowego, rodzin czy środowiska. Jest to sposób na promowanie wśród
najmłodszych mieszkańców postaw proekologicznych i zachęcenie do korzystania z transportu publicznego,
jak i ma wpływ na wspieranie ich samodzielności. Ma to na celu wypracowanie u dzieci nawyku
korzystania z komunikacji miejskiej, co jest inwestycją w przyszłość mieszkańców Starogard Gdańskiego.

Konkurencyjność transportu publicznego w stosunku do innych środków transportu niesie szereg korzyści
dotyczących środowiska i jakości życia: zmniejszenie ilości pojazdów na drogach, ograniczenie emisji
spalin, poprawa jakości powietrza, zmniejszenie korków, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych,
a w konsekwencji poprawa komfortu życia i poziomu zadowolenia mieszkańców.

Szacowane wstępnie skutki finansowe dla budżetu miasta z tytułu bezpłatnych przejazdów dla uczniów
szkół podstawowych przewiduje się na kwotę w granicach 50 – 70 tys. zł. miesięcznie.




