
UCHWAŁA NR 341/XXX/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej 
w Mieście i Gminie Serock oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych 

przejazdów. 

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 211/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 
ustalenia opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Serock oraz ustalenia osób 
uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., po jej uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie  

W świetle art. 50 a. ust 1. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) o publicznym 
transporcie zbiorowym rada gminy może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. 
Ustawodawca nadał powyższemu upoważnieniu charakter fakultatywny pozostawiając prawodawcy lokalnemu 
swobodę korzystania z niego. 

Uchwała przyczyni się do wyeliminowania z użycia gotówki i monet w środkach transportu komunikacji 
lokalnej wykorzystywanych do płatności za przejazd. Wejście w życie aktu prawa miejscowego wpłynie na 
wyeliminowanie kolejek przy stanowisku kierowcy, upłynni przejście pasażerów, jak również umożliwi 
zachowanie dystansu społecznego. 

Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.), 
w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3 ww. ustawy, mogą wchodzić w życie 
w terminie krótszym niż czternaście dni od ich ogłoszenia. Ponadto w przypadku, gdy ważny interes państwa 
wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego 
nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku 
urzędowym.
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