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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz 

zasad taryfowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 446), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 1440, 1753, 1890 i poz 1893) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen  i 
opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych 
wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku Nr 6 do uchwały uchyla się punkt 5 i 6.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

Zmiana Uchwały Nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen 
za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych polega 
na zmianie dotychczasowych zapisów Załączników nr 5 i nr 6.

Potrzeba taka wynika ze stanowiska Wojewody Pomorskiego wskazanego w zawiadomieniu o wszczęciu 
postępowania nadzorczego z dnia 19 lipca 2016 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewody:

1. W załączniku Nr 5 regulacje dotyczące opłat dodatkowych (w tym opłaty manipulacyjnej za 
anulowanie opłaty dodatkowej) są opisane bez określenia ich kwoty lecz jedynie przez wskazanie sposobu ich 
ustalania.

2. W załączniku Nr 6 wykreślone zostają regulacje dotyczące zwrotu zryczałtowanych kosztów za 
anulowanie opłaty dodatkowej oraz przygotowania wezwań przedsądowych.
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni

z dnia..............................2016 r.

Opłaty dodatkowe na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni

1. Opłata dodatkowa pobierana w razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu: 50-krotność ceny 
najtańszego biletu jednorazowego 1-godzinnego normalnego.

2. Opłata dodatkowa pobierana w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego 1-godzinnego 
normalnego.

3. Opłata dodatkowa pobierana w razie naruszenia przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt: 20-
krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego 1-godzinnego normalnego.

4. Opłata dodatkowa pobierana w razie spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub 
zmiany trasy środka transportu: 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego 1-godzinnego 
normalnego.

5. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat 
dodatkowych określonych w pkt. 1, 2 i 3 obniża się o 50%.

6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu 
zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1, 2 i 3 obniża się 
o 30%.

7. Opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem albo 
umorzeniem opłaty dodatkowej: 10% opłaty dodatkowej pobieranej w razie braku ważnego dokumentu 
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, płatnej w ciągu 7 dni, zaokrąglonej 
do pełnych złotych.
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