
UCHWAłA NR XXXIV/566/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z DNIA 28 maja 1997 ROKU 
 

 

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LI/434/92 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 

grudnia 1992 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe 

osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 
 

 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. 

Nr 89/96, poz. 401; Dz. U. Nr 106/96, poz. 496; Dz. U. Nr 132/96, poz. 622), w związku z art. 18 ust. 3 Ustawy 

z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. Nr 27/88, poz. 195 z późn. zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Zmienia się treść Uchwały Nr LI/434/92 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 1992 roku w 

sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbioro-

wej (Monitor Rady Miasta Gdyni Nr 29/92, poz. 267 z późn. zm.) w ten sposób, że: 

1. W § 2 ust. 1 uzyskuje brzmienie: „Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami 

miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych uprawnieni 

są:” i dalsza treść bez zmian. 

2. W § 2 ust. 2 uzyskuje brzmienie: „Do korzystania z biletów ulgowych w środkach miej-

skiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych i pospiesznych uprawnieni są:” i dalsza 

treść bez zmian. 

3. W § 2 w/w uchwały dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 

na liniach specjalnych uprawnieni są: 

1. senatorowie i posłowie na Sejm, 

2. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych 

I grupy inwalidzkiej, 

3. ociemniali I grupy inwalidzkiej oraz towarzyszący im przewodnicy, 

4. dzieci oraz młodzież do lat 18, nie objęci obowiązkiem szkolnym wskutek choroby 

lub niepełnosprawności, jak również uczniowie szkół specjalnych i towarzyszący im 

opiekunowie (opiekunom bez towarzystwa dziecka prawo to przysługuje na trasie: 

miejsce zamieszkania - placówka opiekuńcza - na podstawie zaświadczenia placów-

ki), 

5. pracownicy i emeryci jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej - w zakresie 

ustalonym w układzie zbiorowym pracy.” 

4. W § 2 w/w Uchwały dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji 

zbiorowej na liniach specjalnych uprawnieni są: 

1. kombatanci wojenni, 



2. uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół policealnych do dnia 31 

grudnia roku ukończenia 21 lat, 

3. studenci szkół wyższych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 26 lat, 

4. dzieci do lat 7, 

5. osoby, które ukończyły 70 lat, 

6. młodzież dotknięta inwalidztwem oraz młodzież niepełnosprawna w wieku 18-30 lat, 

legitymująca się odpowiednim dokumentem, 

7. inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidzkiej oraz towarzyszący im przewodnicy, 

8. ociemniali zaliczani do innej niż I grupy inwalidzkiej, 

9. osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK pierw-

szego stopnia, 

10. emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie 

świadczeń emerytalnych bądź rentowych oraz ich współmałżonkowie, na których 

emeryci i renciści otrzymują dodatki rodzinne - na podstawie legitymacji i ostatniego 

odcinka wypłaty świadczenia emerytalnego lub rentowego.” 

5. W § 2 w/w Uchwały dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach specjalnych nie obowiązują bi-

lety okresowe.” 

 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 


