
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji 
zbiorowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 385) oraz art. 34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 
1173 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr V/80/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 36 poz. 
826 z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku  nr 1 do niniejszej uchwały; 

2)  załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318. 
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 i z 2013 r., poz. 1014. 
3) Zmiany tekstu uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,  poz. 1447 i poz. 2822 i z 2013 r., poz. 2470.
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UZASADNIENIE

Wydłużenie trasy linii 86 spowodowało, że obejmuje ona swym zasięgiem dodatkowo gminę  
Kosakowo. Zatem osoby korzystające z tej linii na całej długości trasy powinny posługiwać się biletem 
okresowym sieciowym (ważnym w obrębie sieci komunikacyjnej), który jest o 20 zł droższy od biletu 
upoważniającego dotychczas do podróżowania tą linią (ważnego w granicach Rumi, Redy i Miasta Wejherowo 
albo w granicach gminy Wejherowo i Rumi). 

 Zainteresowane gminy tj. Rumia i Kosakowo wystąpiły z wnioskiem o umożliwienie korzystania z linii 
86 na całej trasie na podstawie biletu ważnego w granicach Rumi, Redy i Miasta Wejherowo albo w granicach 
gminy Wejherowo i Rumi. 

 Ponieważ zgodnie z ustaleniami § 2 porozumień międzygminnych w sprawie realizacji zadań w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego, określanie opłat za przewozy międzygminne pozostaje w kompetencji Rady 
Miasta Gdyni – niezbędne jest uwzględnienie  powyższych ustaleń w uchwale Rady Miasta Gdyni.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .............................. 
Rady Miasta Gdyni 

z dnia..............................2014 r. 

Ceny biletów okresowych miesięcznych lub 30-dniowych na liniach organizowanych przez ZKM 
w Gdyni [zł]   

Bilet imienny 
ważny od poniedziałku do 

piątku 
ważny we wszystkie dni 

tygodnia 

Rodzaj linii 

normalny ulgowy normalny ulgowy 

Bilet na 
okaziciela 
ważny we 

wszystkie dni 
tygodnia 

Zwykłe 
w granicach 
Gdyni * 

70 35 80 40 90 

Nocne, 
pospieszne 
i zwykłe 
w granicach 
Gdyni * 

84 42 92 46 105 

Nocne, 
pospieszne 
i zwykłe 
w granicach 
Rumi **, 
Redy i Miasta 
Wejherowa 
albo gminy 
Wejherowo 
i Rumi *** 

72 36 82 41 95 

Nocne, 
pospieszne 
i zwykłe 
w obrębie 
sieci 
komunikacyjn
ej [w tym linie 
G, N1, 
101 i 171 w gr
anicach 
Gdańska] 

94 47 102 51 115 

*Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Gdyni dopuszcza się przejazd w Gminie 
Kosakowo linią 105 na trasie Pogórze Górne – Kosakowo Cmentarz Komunalny oraz liniami 
194 i 305 na całej ich długości 
**Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Rumi, Redy i Miasta Wejherowo 
dopuszcza się przejazd w Gminie Kosakowo linią 86 na całej trasie
***Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Gminy Wejherowo i Rumi dopuszcza 
się przejazd w Gminie Kosakowo linią 86 na całej trasie

Id: 8F8937D1-7E81-412D-9910-138719A5993A. Przyjęty Strona 1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .............................. 
Rady Miasta Gdyni 

z dnia..............................2014 r. 

Ceny biletów okresowych semestralnych na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni [zł]   

Bilet imienny Rodzaj linii 
4-miesięczny ważny we wszystkie dni 
tygodnia 01.10-31.01 lub 01.02-31.05 

5-miesięczny ważny we wszystkie dni 
tygodnia 01.09-31.01 lub 01.02- 30.06 

Zwykłe w granicach Gdyni * 152 190 
Nocne, pospieszne i zwykłe w granicach 
Gdyni * 

175 219 

Nocne, pospieszne i zwykłe w granicach 
Rumi **, Redy i Miasta Wejherowa albo 
gminy Wejherowo i Rumi *** 

156 195 

Nocne, pospieszne i zwykłe w obrębie 
sieci komunikacyjnej [w tym linie G, N1, 
101 i 171 w granicach Gdańska] 

194 242 

*Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Gdyni dopuszcza się przejazd w Gminie Kosakowo linią 105 na trasie 
Pogórze Górne – Kosakowo Cmentarz Komunalny oraz liniami 194 i 305 na całej ich długości 
**Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Rumi, Redy i Miasta Wejherowo dopuszcza się przejazd w Gminie 
Kosakowo linią 86 na całej trasie
***Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Gminy Wejherowo i Rumi dopuszcza się przejazd w Gminie 
Kosakowo linią 86 na całej trasie
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