Projekt
z dnia 6 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze
użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 15 września 2018 r.
Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, poz. 650 oraz poz. 907) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 oraz poz. 1000)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się 15 września 2018 r. w dniu obchodów „Dnia NATO” oraz „TehoFest”
do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy.

uprawnienie

§ 2. Uprawnienie obowiązuje na wszystkich liniach komunikacji miejskiej organizowanych przez Miasto
Bydgoszcz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński
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Uzasadnienie
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie w dniu 15 września 2018 r bezpłatnych przejazdów
na wszystkich liniach komunikacji miejskiej, organizowanych przez Miasto Bydgoszcz.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminie
na podstawie upoważnień ustawowych, przysługuje uprawnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego,
obowiązujących na terenie gminy.
W ramach tego, zgodnie ze wskazanym art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, właściwa rada gminy może ustalać opłaty za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym, w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach
pasażerskich. Niniejsza uchwała dotyczy zwolnienia pasażerów komunikacji miejskiej w określonym dniu
z obowiązku ponoszenia opłat.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 15 września 2018 r. organizowany jest w Myślęcinku przez miasto Bydgoszcz oraz jednostki
NATO z terenu naszego miasta - „Dzień NATO”. Wzorem roku ubiegłego impreza będzie skierowana dla
młodych, jak i starszych mieszkańców Bydgoszczy. Podczas wydarzenia zobaczyć będzie można sprzęt
wojskowy, jak również spotkać się z żołnierzami NATO stacjonującymi w Bydgoszczy. Tego samego dnia
odbywać się również będzie „TehoFest” promujący szlak bydgoskiego przemysłu. „TehoFest”, czyli Święto
Szlaku w Bydgoszczy to wydarzenie kierowane do bydgoszczan szczególnie zainteresowanych
przemysłową historią Bydgoszczy oraz miłośników industrialu z innych części kraju. „TehoFest” to okazja
by zwiedzić obiekty znajdujące się na Szlaku w niecodziennej atmosferze. Wśród licznych atrakcji
przygotowanych przez zarządców obiektów szlakowych nie zabraknie propozycji dla odbiorców w każdym
wieku. Warto podkreślić, że Rok 2018 r. został uznany rokiem bydgoskiego przemysłu przez Radę Miasta
Bydgoszczy.
Przyznanie 15 września 2018 r. prawa do darmowych przejazdów wszystkim pasażerom komunikacji
miejskiej ma na celu zachęcenie do korzystania z oferty transportu publicznego.
5. Ocena skutków regulacji:
Szacuje się, że ustanowienie przedmiotowego uprawnienia będzie skutkować zmniejszeniem dochodów
do budżetu Miasta ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w kwocie około 84 663,00 zł
Obliczenia dokonano biorąc pod uwagę uzyskane wpływy ze sprzedaży biletów jednorazowych
i czasowych w miesiącach wrzesień i październik 2017 r.
- wpływy z biletów jednorazowych i czasowych IX i X 2017 r. razem 5 164 462,00 zł,
- wpływy średnio dzienne 84 663,31 zł (5 164 462,70 zł / 61 dni),
- utracone wpływy w dniu 15 września 2018 r. 84 663,31 zł.
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