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w sprawie określenia uprawnień do korąystania z bezpłatnych przejazdów środkami transpońu
zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie arazpoza terenem Gminy Suchy Las

Na podstawie alt' l8ust. 1iart.40ust. 1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorądzie gminnym (Dz.U.
2020.713), ań50a ust. 1ustawy zdnia l6grudnia 2010r. opublicznym tansporcie zbiorowym (Dz.U.
2019.24?5), Rada Gminy Suchy Las uchwalą co następuje:

$ 1. Wprowadza się uprawnienia do korzystania zbezpłatrtychprzejańów środkami transportu zbiorowego
dla uczriów szkół podstawowych zwanych dalej Uczrriami na zasadach określonych w $ 2.

$ 2. l. hryzr'aje się Uczniom prawo do bezpłahych szkolnych biletów sieciowych uprawniających do
poruszania się na terenie Gminy Suchy Las i poza nią w ramach aglomeracyjnego systemu transporfu
publicznegorarządzalegoprzezZarząóTransportuMiejskiegowPoananiu.

2. Uprawnionymi do biletów o których mowa w ust.l są Uczniowie zamieszkali na terenie gniny, których
rodzice lub prawni opiekunowie wskazują żB adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocanego rozf,iczerua
podatku dochodowego, jest gmina SucĘ Las.

3. Bitety szkolne (od l pńdńemika do 30 września) aktywowane zostaną w formie Poznńskiej
Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) lub Poznńskiej Elekfonicznej Karty Aglomeraryjnej Junior
(PEKA Junior).

4. Bilet wskazany w ust.3 b$zie obowiązywał przez okres od 1pażdziernika do 30 września na obszarze
stref bilelowych A+B+C+D aglomeracyjncgo systemu transportu publicznego zarądzanego przez ZTNI
Poznan.

$3.1. W celu aktywaoji bezpłatnego biletu szkolnego dla ucaniów uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie gminy Suchy Las konieczre jest złożenie w placówce oświatowej' do której lJcz-eń
\cąszczai
_imiennej kafiy PEKA lub karty PEKA Junior, której posiadzczpmjest Uczeń, wterminie od roąoczęcia
roku szkolnego do 18 września kaŹdego roku kalęndmzowego w okesie pracy sekretariatów wszystkich
placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Suchy Las.

2. W celu aktywacji bezpłatnego bilefu szkolnego dla ucztiów tlczęsznzających do szkoł podstawowych
poza terenem gmlny Suchy Las (objętych aglomeracyjnym systemem transportu publiczrego) konieczne jest
złożerue w Urzędzie Gminy SuoĘ Las:

_ imiennej karty PEKA lub karty PEKA Junior, któĘ posiadaczem jest Ucr-efi w terminie od rozpoczęcia roku
szkolnego do 18 września każdego roku kalendarzowego w okresie pracy Urzędu Gminy Suchy Las.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sucby Las'

$ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego'

, ".ł", #ńłŁ*'łł'


