
UCHWAŁA NR LXXIII/387/2023 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Świebodzice 
na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) w zw. z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXIX/375/2022 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 listopada 2022 r. 
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Świebodzice na rok szkolny 2022/2023 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Określa się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Świebodzice na rok szkolny 
2022/2023 w następującej wysokości: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł, 
2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika pozyżej 900 cm3 - 1,15 zł, 
3) dla motocykla - 0,69 zł, 
4) dla motoroweru - 0,42 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIII/387/2023 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa, rada gminy określa na każdy rok 
szkolny średnią cenę paliwa w gminie. 

Średnia cena paliwa jest konieczna do wyliczenia kosztu jednorazowego przewozu 
niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych. 

Uwzględniając nowe wartości z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r., 
proponuje się w trybie pilnym uaktualnienie stawki cen paliw w oparciu o średnie ceny aktualnie 
obowiązujące na gminnych stacjach paliw. 
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