
uchwała nr xli/773/98 
rady miasta gdyni 

z 28 stycznia 1998 roku 
 
 
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/721/97 Rady Miasta Gdyni z 26 

listopada 1997 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozo-
we osób środkami komunikacji zbiorowej 

 
 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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; Dz. U. Nr 9/97, poz. 43; Dz. U. Nr 106/97, 
poz. 679; Dz. U. Nr 107/97, poz. 686; Dz. U. Nr 113/97, poz. 734; Dz. U. Nr 123/97, poz. 775) oraz art. 18 ust. 
3a Ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
 
W § 2 Uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
1. w ust. 2 p. 3 Uchwały skreśla się wyrazy: „studiów stacjonarnych, do dnia 31 grudnia roku 

ukończenia 26 lat”, 
2. w ust. 4 p. 3 Uchwały skreśla się wyrazy: „studiów stacjonarnych, do dnia 31 grudnia roku 

ukończenia 26 lat”, 
3. dodaje się ust. 6 o brzmieniu: 

„Do korzystania z bezpłatnych przejazdów minibusem nie funkcjonującym w ramach regu-
larnej komunikacji miejskiej przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w 
kursach na zamówienie związanych z nauką szkolną mają prawo dzieci i młodzieŜ, które 
spełniają wymieniony niŜej warunek: nie istnieje bezpośrednie połączenie między miej-
scem zamieszkania a miejscem nauki linią autobusową lub trolejbusową obsługiwaną 
przez pojazdy niskopodłogowe lub stan zdrowia dziecka nie pozwala na korzystanie z ta-
kiego pojazdu.” 
 

§ 2 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Rady Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

Wojciech Szczurek   


