Druk Nr 7/20

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zadeklarowania włączenia się Miasta Słupska we wspólny dla organizatorów i przewoźników
system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej
informacji pasażerskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019. poz. 506) oraz art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. d, lit. e, art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 poz. 2016, poz. 2435)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się z założeniami powstającego na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla
organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz
systemu jednolitej informacji pasażerskiej, w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego
transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa
elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” prowadzonego przez InnoBaltica spółka z o.o.
będącą podmiotem wewnętrznym Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Gdynia oraz Województwa
Pomorskiego, Rada Miejska w Słupsku deklaruje intencję:
1) włączenia się Miasta Słupska we wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za
przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej,
2) wspólnej z wyżej wskazanymi jednostkami samorządu terytorialnego realizacji zadań z zakresu transportu
zbiorowego, polegających na realizacji obowiązków organizatora publicznego transportu zbiorowego
w zakresie:
a) organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, polegających na funkcjonowaniu zintegrowanego
systemu taryfowo-biletowego oraz systemu informacji dla pasażera,
b) zarządzania publicznym transportem zbiorowym poprzez administrowanie systemem informacji dla
pasażera.
§ 2.
1. Koszty działania systemu określonego w § 1 zostaną określone przez Miasto Słupsk na podstawie
opracowań sporządzonych przez Innobalticę Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Równej 19/21, 80-067 Gdańsk
(numer KRS: 0000311943, kapitał zakładowy - 8 273 000, 00 zł).
2. Włączenie się Miasta Słupska we wspólny system poboru opłat oraz system jednolitej informacji
pasażerskiej, realizowane będzie w oparciu o następujące, kluczowe parametry zadeklarowane przez Miasto:
1) przewidywana ilość pojazdów objęta systemem: 58
2) przewidywana ilość par drzwi w pojazdach objętych systemem: 181
3) kierowcy będą prowadzić sprzedaż biletów
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4) mieszkańcom Miasta zostanie zapewnionych 16.000 kart bezstykowych jako nośników identyfikacji
pasażera,
dla
celów
naliczenia
opłaty
za
przewóz.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 6C28B266-6DEE-4E47-9F21-87D8E8765982. Projekt

Strona 2

UZASADNIENIE

Przedstawienie istniejącego stanu
W dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim, Obszarem
Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot, Miastem Gdańsk, Miastem Gdynia, Miastem Sopot,
Miastem Wejherowo, Miastem Tczew, Metropolitalnym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki
Gdańskiej, Miastem Starogard Gdański, Miastem Słupsk, Miastem Chojnice, Miastem Ustka,
spółką PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., spółką Przewozy Regionalne sp. z o.o.,
został podpisany list intencyjny (dalej zwany „Listem Intencyjnym”), w którym sygnatariusze
zadeklarowali zamiar wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich
organizatorów transportu, operatorów i przewoźników - systemu poboru opłat za przewozy w
transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej. W dniach 13 lutego 2017 oraz 15
marca 2017 deklarację o przystąpieniu do programu wdrożenia w/w systemu sygnowały
odpowiednio miasta Malbork oraz Lębork.
Przystępując do wdrożenia założeń przyjętych w ww. Liście Intencyjnym, w dniu 20 lipca 2018 r.
Miasto Słupsk złożyło oświadczenie o woli uczestnictwa w projekcie pt.: „Zwiększenie
dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego
integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług
Mobilności” prowadzonego przez InnoBaltica spółka z o.o. będącą podmiotem wewnętrznym
Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Gdynia oraz Województwa Pomorskiego i posiadającego
warunki instytucjonalne do pełnienia funkcji zarządcy, integratora i koordynatora systemu.
Gmina Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdynia oraz Województwo Pomorskie powierzyły
swojemu podmiotowi wewnętrznemu na okres 10 lat, od 1 października 2018 r. do dnia
30 września 2028 roku realizację zadań publicznych odpowiednio uchwałami:
1) UCHWAŁA NR LVII/1716/18 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie powierzenia "InnoBaltica" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miasta Gdańska z zakresu
publicznego transportu zbiorowego,
2) UCHWAŁA NR XLVI/1417/18 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie powierzenia spółce InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdyni,
3) UCHWAŁA NR 545/XLIX/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia
24 września 2018 roku w sprawie powierzenia spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Województwa Pomorskiego,
Potrzeba i cel podjęcia uchwały
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506), zadania własne gminy obejmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, takich jak
między innymi sprawy lokalnego transportu zbiorowego. Zakres zadań gminy jako organizatora
publicznego transportu zbiorowego został doprecyzowany ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2136 z późn. zm.). Gmina
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jest zobowiązana, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. d i e oraz art. 43 ust. 1 pkt 8 w.w. ustawy, w
szczególności do: organizowania publicznego transportu zbiorowego, które polega na realizacji
określonych zadań w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego, w tym w zakresie funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowobiletowego oraz systemu informacji dla pasażera oraz zarządzania publicznym transportem
zbiorowym, w tym m.in. administrowaniem systemem informacji dla pasażera.
W związku z powyższym, Miasto Słupsk deklaruje włączenie się w realizację zadnia „Wspólny
dla organizatorów i przewoźników, system poboru opłat za przewozy w zbiorowym
transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej” oraz włączenie się we
wspólną z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizację zadań z zakresu transportu
zbiorowego, polegających na realizacji obowiązków organizatora publicznego transportu
zbiorowego, w zakresie:
1. organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, polegających na funkcjonowaniu
zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz systemu informacji dla pasażera,
2. zarządzania publicznym transportem zbiorowym poprzez administrowanie systemem informacji
dla pasażera.
Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Pomimo wskazania w ustawie o publicznym transporcie, że do zadań organizatora należy
zapewnienie warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie
funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, dopiero przystąpienie do
przedmiotowego projektu umożliwi faktyczne zrealizowanie założeń ustawy.
Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności publicznego transportu zbiorowego,
umożliwi korelacje połączeń oraz stanie się narzędziem umożliwiającym przeprowadzanie
rzeczywistych analiz np. napełnień w pojazdach na poszczególnych trasach, czy nawet pomiędzy
poszczególnymi przystankami. Powyższe umożliwi zoptymalizowanie oferty przewozowej w
oparciu o wiarygodne dane, co przyczyni się zarówna na poprawie efektywności transportowej jak
i ograniczenia kosztów jej prowadzenia. Mieszkańcy w ramach projektu dostaną szereg nowych
możliwości do wnoszenia opłat za przejazdy w sposób intuicyjny i zintegrowany np. poprzez
wykorzystanie płatności zbliżeniowych dokonywanych zwykłymi kartami płatniczymi. Dodatkowo
system znając wszystkie opcje cen, promocji, ulg u wszystkich przewoźników na terenie
województwa poprawi dostępność, oraz umożliwi mieszkańcom optymalizację kosztów podróży.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały
Zakłada się, że spółka InnoBaltica pozyska dofinansowanie w wysokości 85% kosztów na
wdrożenie systemu.
Zakłada się, że miasto część z obecnie realizowanych zadań związanych np. z prowadzeniem
sprzedaży biletów, kontroli biletów, zarządzania informacją pasażerską będzie mogło realizować w
sposób zintegrowany z pozostałymi partnerami projektu.
Szacuje się, że w efekcie wdrożenia nowego systemu koszty bieżące pozostaną na obecnym
poziomie lub będą niższe niż obecnie ponoszone przez Miasto Słupsk.
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Realizacja zadania „Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy
w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej” wymagać
będzie ponoszenia nakładów na jego funkcjonowanie - a co za tym idzie wymagać będzie
formalnego zabezpieczenia środków finansowych odpowiedniej wysokości i na cały okres
realizacji zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta.
Podejmując niniejszą uchwałę, Miasto Słupsk ma na uwadze fakt powierzenia Spółce InnoBaltica,
przez Gminę Miasta Gdańska, Gminę Miasta Gdynia oraz Województwo Pomorskie, realizacji
zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, mieszczące się w zakresie wykonywania
zadań własnych tych samorządów z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, uszczegółowionych
w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2017 poz.
2136 z późn. zm.), polegające na realizacji obowiązków organizatora publicznego transportu
zbiorowego, wskazanych powyżej, poprzez zarządzanie wielofunkcyjnym systemem informacji
pasażerskiej (planerem podróży) oraz jednolitym systemem poboru opłat, stanowiących Platformę
Zintegrowanych Usług Mobilności, do pozyskania której Spółka jest zobowiązana.
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