
UCHWAŁA NR XXXVI-553/2018
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do 
przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu 

taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.); art. 50a ust. 1 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2136 ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 
W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI-443/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 
17 maja 2013 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów 
osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie 
Gminy Miasta Lębork, wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2 ust. 5.,                   

1a) § 5 lit. b otrzymuje brzmienie:         

„b) dzieci w wieku od lat 4 do dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 
zameldowane na terenie Gminy Miasto Lębork, wraz z wózkiem, w którym podróżuje 
dziecko, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna,”;

2) § 5 lit. c otrzymuje brzmienie:         

„c) uczniowie szkół podstawowych, a także uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach 
innego typu, zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Lębork, na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej,”;

3) po § 5 lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:         

„ca) uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli 7 rok życia, a także uczniowie 
klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie Gminy Miasto 
Lębork, zamieszkujący na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej,”.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.



§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2018 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY

Bogdan Oszmian



Uzasadnienie

Stan istniejący w dziedzinie, która ma być normowana:

- Uchwała Nr XXIV-443/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.05.2013 r. w sprawie
określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu
w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta
Lębork (t.j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 2346),

- Uchwała Nr XXXIII-496/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do
przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami
na terenie Gminy Miasta Lębork (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 1496).

Cele i potrzeby podjęcia uchwały oraz różnice między istniejącym a projektowanym
stanem prawnym:

Projekt uchwały zakłada, iż do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach
komunikacyjnych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. uprawnieni będą
uczniowie szkół podstawowych (którzy ukończyli 7 rok życia), a także uczniowie klas
gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie Gminy Miasto Lębork,
zamieszkujący na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Dodatkowo, nadaje się nowe
brzmienie § 5 lit. c uchwały nr XXIV-443/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia
17.05.2013 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów
osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie
Gminy Miasta Lębork (t.j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 2346 ze zm.), które do
korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach komunikacyjnych Zakładu Komunikacji
Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. uprawnia uczniów szkół podstawowych (którzy ukończyli
7 rok życia), a także uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach innego typu, zamieszkujący na
terenie Gminy Miasto Lębork. Do bezpłatnego przejazdu uprawniać będzie wyłącznie ważna
legitymacja lęborskiej szkoły podstawowej. W związku z powyższym uchyla się zapis
§ 2 ust. 5, który brzmi: „Podmiotem upoważnionym do wydawania Lęborskiej Karty Ucznia,
uprawniającej do korzystania z bezpłatnych przejazdów jest ZKM w Lęborku Sp. z o.o."

Głównym celem wprowadzenia proponowanych zmian jest zachęcenie rodziców do
podwożenia dzieci do szkoły komunikacją miejską zamiast samochodem, propagowanie
wśród najmłodszych mieszkańców postawy proekologicznej oraz utrwalanie nawyku
korzystania z transportu publicznego.

W ramach autokorekty wprowadzono niezbędne zmiany do projektu uchwały, które
umożliwią korzystanie z bezpłatnych przejazdów na liniach komunikacyjnych ZKM w
Lęborku Sp. z o.o. wszystkim lęborskim dzieciom do momentu ukończenia szkoły
podstawowej, gdyż dotychczasowe przepisy wyłączały z grupy korzystającej z ww.
uprawnienia dzieci, które ukończyły siódmy rok życia, a nie rozpoczęły nauki w szkole
podstawowej.

Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze:

Propagowanie postawy proekologicznej, utrwalanie nawyku korzystania z transportu
publicznego,

Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały:

Zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez ZKM w Lęborku Sp. z o. o., możliwość
korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach komunikacyjnych Zakładu Komunikacji



Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. przez uczniów szkół podstawowych, a także uczniowie
klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie Gminy Miasto Lębork,
zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, spowoduje zwiększenie
rekompensaty, przysługującej ZKM w Lęborku o kwotę ok. 116 tys. zł rocznie.

Źródło finansowania:

Na mocy aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska, Wójt Gminy Nowa Wieś
Lęborska zobowiązał się do przekazania na rzecz Miasta Lębork kwoty 116 000,04 zł za
okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., w związku z realizacją bezpłatnych przejazdów dla
uczniów szkół podstawowych, a także uczniów klas gimnazjalnych w szkołach innego typu
działających na terenie Gminy Miasto Lębork, zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Wieś
Lęborska.




