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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta 
Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 

obszarze gminy Reda.

Na podstawie art. 74 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446), art. 
4 ust. 1 pkt 3 i art 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. 
Dz. U. 2015 r. poz. 1440), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się treść porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Gdyni 
a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy 
Reda w sposób wskazany w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

Planowane jest uruchomienie nowych połączeń na trasie Rumia - Reda w kierunku Aquaparku, nie 
objętych dotychczasowym porozumieniem. Niezbędne jest zawarcie aneksu do porozumienia, 
uwzględniającego powyższe zmiany.
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ANEKS NUMER 2  

z dnia ____________ 
 

do  

POROZUMIENIA 

o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

na obszarze gminy Reda 

 

podpisanego w dniu 9 lutego 2004 r. 

pomiędzy 

Prezydentem Miasta Gdyni – dr. Wojciechem Szczurkiem 

a 

Burmistrzem Miasta Redy – Krzysztofem Krzemińskim 

 

Strony porozumienia wprowadzają następujące zmiany:  

 

§1 

 

wstęp do zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni 

a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbio-

rowego na obszarze gminy Reda – otrzymuje brzmienie:  

„W wykonaniu uchwał Rady Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 roku oraz Rady 

Miasta Redy z dnia 28 stycznia 2004 roku, strony porozumienia podejmują działania 

w celu wspólnej organizacji i wykonywania komunikacji miejskiej w ramach lokalnego 

transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda na liniach komunikacyjnych: 

- J na trasie Rumia – Reda – Wejherowo ; 

- 84 na trasie Rumia – Reda; 

- 87 na trasie Rumia – Reda, 

i ustalają jak niżej.”  
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§2 

§1 przedmiotowego porozumienia otrzymuje brzmienie:  

„Ceny biletów jednorazowych i okresowych za przewozy osób na liniach wymienio-

nych wyżej, a odbywających się na terenie gminy Reda, pozostają w kompetencji 

Rady Miasta Rumi.”  

§3 

§3 przedmiotowego porozumienia otrzymuje brzmienie:  

„Na liniach wymienionych wyżej obowiązują Przepisy porządkowe dla pasażerów ko-

rzystających z komunikacji miejskiej uchwalone przez Radę Miasta Gdyni.” 

 

§4 

Aneks do porozumienia sporządzono w 5 jednakowych egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron i jeden dla celów publikacji.  

§5 

Niniejszy aneks do porozumienia wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

Burmistrz Miasta Redy      Prezydent Miasta Gdyni 

Krzysztof Krzemiński      dr Wojciech Szczurek 
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