
UCHWAŁA NR XX/251/2020 
RADY MIEJSKIEJ  W SUWAŁKACH 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej 
na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki 

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493) w związku z § 1 uchwały Nr XVll/148/07 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
Porozumienia pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki w sprawie wspólnej realizacji zadań 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz § 2 ust.1 pkt 2 załącznika do uchwały Nr 
XLV/554/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki (Dz. 
Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 2107), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVI/573/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 maja 2018 r. 
w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na 
terenie gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 2496), wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 7 ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu: 

„9a) osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
posiadające "Suwalską Kartę Mieszkańca - osoba niepełnosprawna"; 

9b) osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem narządu wzroku 
o symbolu 04-O, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, posiadające 
"Suwalską Kartę Mieszkańca - osoba niepełnosprawna", na podstawie legitymacji ze 
stopniem niepełnosprawności i symbolem przyczyny niepełnosprawności, oraz ich 
opiekunowie;”; 

2) w § 7 ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) osoby korzystające w dniu 1 listopada z przejazdów liniami specjalnymi do cmentarzy przy 
ul. Reja i Bakałarzewskiej.”; 

3) w § 8 ust. 1 uchyla się pkt 9. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach 

 
 

Zdzisław Przełomiec 
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UZASADNIENIE

Jednym z zadań Miasta Suwałki, jako gminy, jest zaspokajanie potrzeb społeczności
lokalnej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Realizując to zadanie Miasto organizuje
autobusową komunikację miejską, w ramach której przewozy powierzyło spółce komunalnej -
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

Elementem zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego jest określenie zasad
wnoszenia opłaty za przejazdy, ich wysokości oraz listy osób uprawnionych do bezpłatnych i
ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Suwałki.

Aktualny cennik biletów oraz wykaz osób uprawnionych do ulgowych lub bezpłatnych
przejazdów Rada Miejska w Suwałkach przyjęła uchwałą nr XLVI/573/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

W załączeniu przedkłada się projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za
przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy
Suwałki, która zawiera m.in. listę osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
autobusami komunikacji miejskiej.

W związku z interpelacją Jacka Roszkowskiego Radnego Rady Miejskiej w Suwałkach oraz
petycją Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych w Warszawie, proponuje się wprowadzenie
możliwości bezpłatnych przejazdów autobusami suwalskiej komunikacji miejskiej dla
mieszkańców Suwałk z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadających ”Suwalską
Kartę Mieszkańca - osoba niepełnosprawna”. Obecnie ww. osoby, uprawnione są do opłaty
ulgowej.

W wyniku konsultacji z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Suwałkach proponuje się wprowadzenie dwóch zapisów dotyczących osób z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności w następującym kształcie:
„1) osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
posiadające "Suwalską Kartę Mieszkańca - osoba niepełnosprawna";

2) osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem narządu wzroku o symbolu
04-O, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, posiadające "Suwalską Kartę Mieszkańca - osoba
niepełnosprawna", na podstawie legitymacji ze stopniem niepełnosprawności i symbolem
przyczyny niepełnosprawności, oraz ich opiekunowie”.

W związku z przeniesieniem zapisu dot. ww. osób do § 7 ust. 1, § 8 ust. 1 pkt 9 zostaje
uchylony.

W niniejszym projekcie uchwały znajdują się również zapisy zaproponowane przez
PGK w Suwałkach Sp. z o.o., dotyczące rozszerzenia listy osób uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów autobusami komunikacji miejskiej o osoby korzystające w dniu 1 listopada z
przejazdów liniami specjalnymi do cmentarzy przy ul. Reja i Bakałarzewskiej.

Skutki finansowe wprowadzenia proponowanych zmian:

1. Osoby niepełnosprawne:
Z danych przedstawionych przez PGK w Suwałkach Sp. z o.o. wynika, że w 2019 r. dla posiadaczy
”Suwalskiej Karty Mieszkańca - osoba niepełnosprawna” sprzedano 20 szt. biletów dekadowych
oraz 567 szt. biletów okresowych (miesięczne i 30-dniowe) na kwotę 21 600,00 zł. Można założyć,
że skutkiem finansowym będzie pomniejszenie rocznego przychodu z biletów o kwotę na
powyższym poziomie.

2. Osoby korzystające w dniu 1 listopada z przejazdów do cmentarzy:
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Skutek finansowy wprowadzenia bezpłatnych przejazdów jest trudny do oszacowania, gdyż nie
znana jest struktura wiekowa osób korzystających z ww. połączeń (szeroki zakres ulg). Jednakże
wprowadzenie przedmiotowej zmiany z pewnością poprawi bezpieczeństwo w obrębie cmentarzy
oraz poprawi przepustowość dróg dojazdowych do cmentarzy.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, projekt
przedmiotowej uchwały został przekazany do zaopiniowania do NSZZ „Solidarność” oraz Rady
OPZZ Powiatu Suwalskiego. Opinia w obu przypadkach jest pozytywna.
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