UCHWAŁA nr XVIII/338/12
RADY MIASTA GDYNI
z 28 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z

zm.1)),

późn.

art.

8

ust.

1

ustawy

z

dnia

o cenach (Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz.1050 z późn. zm.

5

lipca

2001

roku

2)

) oraz art. 34a ust. 2

ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 roku Nr 50 poz. 601 z późn zm.

3)

), Rada Miasta Gdyni uchwala, co

następuje:

§ 1. W uchwale nr V/80/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji
zbiorowej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 36, poz. 826) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2:
a)

w ust. 1:
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej
osobie opiekun (osoba pełnoletnia) – na podstawie:

1)

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;
Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.,
Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz. U.
z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
2)
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1302, Dz. U. z 2004 r.,
Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2007 r., Nr 166, poz. 1172, Dz. U. z 2008 r., Nr 157, poz. 976, Dz. U. z 2009 r.,
Nr 118, poz. 989, Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz. 1309, oraz Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13; Nr 112, poz. 654
i Nr 122, poz. 696.
3)
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 Nr 125 poz. 1371; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130 poz. 1112; Dz. U. z 2003 r. Nr 149 poz. 1452, Nr 211 poz. 2049; Dz. U. z 2004 r. Nr 97 poz.962, Nr 160 poz. 1678,
Nr 281 poz. 2780, Dz. U. z 2006 r. Nr 133 poz. 935; Dz. U. z 2008 r. Nr 219 poz. 1408; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U.
2011 r. Nr 5 poz. 1 i Nr 244, poz. 1454.
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a) legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu
wraz

niepełnosprawności

z

dokumentem

toŜsamości

potwierdzającym wiek opiekuna lub
b) wypisu

z

treści

niepełnosprawności

orzeczenia
(albo

o

całkowitej

znacznym
niezdolności

stopniu
do

pracy

i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo niezdolności do
samodzielnej egzystencji) wraz z dokumentem toŜsamości osoby
niepełnosprawnej i dokumentem potwierdzającym wiek opiekuna”,
- pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
»6) niewidomi w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz towarzyszący
takiej osobie przewodnik (osoba, która

ukończyła 13 lat) – na

podstawie:
a) legitymacji

osoby

niepełnosprawnej

w

stopniu

znacznym

lub

umiarkowanym z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady
wzroku (oznaczonej symbolem „04-O”) i dokumentu toŜsamości
potwierdzającego wiek przewodnika lub,
b) wypisu z treści orzeczenia z wpisem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu

niepełnosprawności

z

powodu

wady

wzroku

wraz

z dokumentem toŜsamości osoby niepełnosprawnej i dokumentem
potwierdzającym wiek opiekuna«”,
-

pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) kaŜdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez
Samochodu

–

kaŜdy

współwłaścicielem
okazanego

samochodu

podczas

rejestracyjnego

pasaŜer,

kontroli

pojazdu,

będący

osobowego
biletów

którego

jest

właścicielem
–

na

waŜnego

lub

podstawie
dowodu

właścicielem

lub

współwłaścicielem”,
b) w ust. 2 po pkt. 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) dzieci i młodzieŜ w wieku do lat 16 nie posiadające obywatelstwa
polskiego – na podstawie paszportu lub innego dokumentu
toŜsamości ze zdjęciem, zawierającego datę urodzenia”,
c) w ust. 3
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

2

„5) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz towarzyszący
takiej osobie opiekun (osoba pełnoletnia) – na podstawie:
a) legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym
stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem toŜsamości
potwierdzającym wiek opiekuna lub
b) wypisu

z

treści

orzeczenia

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności (albo całkowitej niezdolności do pracy
i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo niezdolności do
samodzielnej egzystencji) wraz z dokumentem toŜsamości
osoby niepełnosprawnej i dokumentem potwierdzającym wiek
opiekuna”,
„pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
»6) niewidomi w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz towarzyszący
takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat) – na
podstawie:
a) legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub
umiarkowanym z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady
wzroku (oznaczonej symbolem „04-O”) i dokumentu toŜsamości
potwierdzającego wiek przewodnika lub,
b)

wypisu z treści orzeczenia z wpisem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu

niepełnosprawności

z

powodu

wady

wzroku

wraz

z dokumentem toŜsamości osoby niepełnosprawnej i dokumentem
potwierdzającym wiek opiekuna«”,
-

pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) kaŜdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez
Samochodu

–

kaŜdy

współwłaścicielem
okazanego

samochodu

podczas

rejestracyjnego

pasaŜer,

kontroli

pojazdu,

będący

osobowego
biletów

którego

jest

właścicielem
–

na

waŜnego

lub

podstawie
dowodu

właścicielem

lub

współwłaścicielem”,
d) w ust. 4 pkt 8 uchyla się.
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.

Podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią wyłącznie

dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie
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władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające
na

obszarze

Rzeczypospolitej

Polskiej,

z

wyjątkiem

dokumentów

określonych w § 2 ust. 2 punkt 8 i 9.”
2) w § 5:
a)

w ust. 1 po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
„3) kart elektronicznych zbiorczych”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Karta elektroniczna zbiorcza musi zawierać:
1) nadrukowane na karcie: dane rodziny tj. imiona i nazwiska
członków rodziny, ich rok urodzenia i adres zameldowania;
2) zapisane elektronicznie wewnątrz karty: imię i nazwisko jednego
z rodziców, nr PESEL, adres zameldowania”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bilet elektroniczny tworzy karta elektroniczna (imienna lub na
okaziciela lub zbiorcza) wydana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM)
w Gdyni (zwana „eBiletem”) lub karta elektroniczna (imienna lub na
okaziciela) wydana Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Gdańsku lub
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. (MZK Wejherowo) lub
elektroniczna legitymacja studencka wydana przez uczelnię, z którą ZKM
w Gdyni zawarł stosowne porozumienie lub karta elektroniczna wydana
przez inny podmiot, z którym ZKM zawarł stosowne porozumienie,
z zapisanym w jej pamięci biletem zgodnym z cennikiem, okresem
obowiązywania i zakresem obowiązywania wskazanym w obowiązującej
uchwale w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami
miejskiej komunikacji zbiorowej”,
d) po ust. 9 dodaje się ust. 9a, 9b i 9c w brzmieniu:
„9a. Na elektronicznej karcie zbiorczej mogą być zapisywane wyłącznie
bilety rodzinne.
9b. Nie pobiera się kaucji za wydanie elektronicznej karty zbiorczej. Za
odtworzenie karty zbiorczej zgubionej lub zniszczonej z winy
uŜytkownika pobiera się zwrot zryczałtowanych kosztów odtworzenia
karty zbiorczej.
9c. Jeśli na karcie zbiorczej nie został zapisany kolejny bilet rodzinny
przez okres trzech miesięcy od końca okresu waŜności poprzedniego
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biletu - dane osobowe związane z tą kartą zostają usunięte z bazy
ZKM a karta ulega zablokowaniu”,
e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Bilet elektroniczny jest niewaŜny jeśli:
1) na karcie nie został zapisany bilet waŜny na dany okres i zakres, co
zostało stwierdzone podczas kontroli lub
2) karta ze względu na uszkodzenie nie została prawidłowo odczytana
przez czytnik kontrolerski”,
3) w § 9:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Bilet rodzinny waŜny jest z dokumentem toŜsamości kaŜdej osoby
podróŜującej na jego podstawie. W przypadku braku biletu w czasie
kontroli reklamacje nie będą uwzględniane”,
b)

po ust 9 dodaje się ust. 9a i 9b w brzmieniu:
„9a. Bilet rodzinny począwszy od dnia 1 czerwca 2012 roku wystawiany
jest wyłącznie w postaci elektronicznej.
9b. Bilety rodzinne wystawione przed dniem 1 czerwca 2012 roku
zachowują swoją waŜność do końca okresu, na które zostały
wystawione. WaŜny bilet papierowy moŜe zostać przeniesiony na
formę elektroniczną na wniosek jednego z rodziców z rodziny, której
wystawiono bilet rodzinny”,

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Duplikatów biletów rodzinnych papierowych nie wydaje się”,
d) uchyla się ust 12;
4) zmienia

się

załącznik

numer

1

–

Ceny

biletów

jednorazowych

jednoprzejazdowych w Gdyni lub w Gdańsku (na linach G, N1, 101, 171 i 510)
lub na przejazd międzygminny, na liniach organizowanych przez ZKM
w Gdyni, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały;
5) zmienia się załącznik numer 2 – Ceny biletów jednorazowych czasowych
w Gdyni lub w Gdańsku (na linach G, N1, 101, 171 i 510) lub na przejazd
międzygminny na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni, który otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
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6) zmienia się załącznik numer 5 – Opłaty dodatkowe na liniach organizowanych
przez ZKM w Gdyni, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały;
7) zmienia

się

załącznik

numer

6

–

Opłaty

za

przejazd

minibusem

przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, który otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
8) zmienia się załącznik numer 7 – Pozostałe ceny i koszty, który otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§2

Nieodebrane karty imienne, o których wydanie wniosek złoŜony został do

dnia 1 maja 2011 roku, ulegają zniszczeniu a dane osobowe dotyczące
wnioskodawców ulegają usunięciu z bazy danych ZKM w Gdyni. Kaucje
wniesione za wystawienie tych kart przepadają.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 czerwca 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inŜ. Stanisław Szwabski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/338/12
Rady Miasta Gdyni
z 28 marca 2012 r.

Ceny biletów jednorazowych jednoprzejazdowych w Gdyni
lub w Gdańsku (na linach G, N1, 101, 171 i 510)
lub na przejazd międzygminny,
na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni [zł]
Bilet

Zakres waŜności
normalny

ulgowy

WaŜny na linii zwykłej

3,00

1,50

WaŜny na linii nocnej, pospiesznej,
specjalnej i zwykłej

4,00

2,00
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/338/12
Rady Miasta Gdyni
z 28 marca 2012 r.

Ceny biletów jednorazowych czasowych w Gdyni
lub w Gdańsku (na linach G, N1, 101, 171 i 510)
lub na przejazd międzygminny
na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni [zł]
Bilet
Zakres waŜności

normalny

ulgowy

WaŜny 1 godzinę na liniach zwykłych

3,60

1,80

WaŜny 1 godzinę na liniach nocnych,
pospiesznych, specjalnych i zwykłych

4,60

2,30

WaŜny 24 godziny na liniach nocnych,
pospiesznych, specjalnych i zwykłych

12,00

6,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/338/12
Rady Miasta Gdyni
z 28 marca 2012 r.

Opłaty dodatkowe
na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni
1. Opłata dodatkowa za przejazd bez waŜnego biletu
2. Opłata

dodatkowa

za

przejazd

bez

waŜnego

180 zł
dokumentu

poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego w przypadku
przejazdu realizowanego na podstawie waŜnego biletu ulgowego

144 zł

3. Opłata dodatkowa za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu, albo
zwierząt lub rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach
72 zł

szczególnych – bez zachowania tych warunków
4. Opłata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu
5. W

przypadku

uiszczenia

opłaty

dodatkowej

540 zł

bezpośrednio

kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1, 2
i 3 obniŜa 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 obniŜa się
o 30%
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/338/12
Rady Miasta Gdyni
z 28 marca 2012 r.

Opłaty za przejazd minibusem
przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych
1. Opłata za jednorazowy przejazd w granicach administracyjnych
Gdyni
2. Opłata

12 zł
za

karnet

20-przejazdowy

waŜny

w

granicach

administracyjnych Gdyni
3. Opłata

za

towarzyszącego
z

przejazdu

przewóz

180 zł
kaŜdego

następnego

opiekuna

(pierwszy

korzysta

niepełnosprawnemu
bezpłatnie)

dla

kaŜdego

niepełnosprawnego

w granicach administracyjnych Gdyni

6 zł

4. Opłata za rezygnację z zamówionego kursu po podstawieniu
pojazdu

12 zł

5. Opłata za przekroczenie kaŜdej granicy administracyjnej gminy
(przy przyjęciu najkrótszej przestrzennie drogi)
6. Opłata

za

towarzyszącego

przewóz

kaŜdego

niepełnosprawnemu

12 zł

następnego

opiekuna

(pierwszy

korzysta

z przejazdu bezpłatnie) poza granicami administracyjnymi Gdyni –
dodatkowo za przekroczenie kaŜdej granicy administracyjnej
gminy (przy przyjęciu najkrótszej przestrzennie drogi)
7. Opłata za postój na Ŝyczenie pasaŜera – za kaŜdą godzinę

6 zł
36 zł
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/338/12
Rady Miasta Gdyni
z 28 marca 2012 r.

Pozostałe ceny i koszty
1. Cena normalnego biletu pracowniczo-rodzinnego

106 zł

2. Cena ulgowego biletu pracowniczo-rodzinnego

53 zł

3. Wartość biletu rodzinnego dla celów naliczania podatku VAT

62 zł

4. Wartość biletu pracowniczego dla celów naliczania podatku VAT
5. Kaucja za kartę elektroniczną

106 zł
10 zł

5. Zwrot zryczałtowanych kosztów za anulowanie opłaty dodatkowej

9 zł

6. Zwrot zryczałtowanych kosztów przygotowania wezwań przedsądowych

9 zł

7. Zwrot zryczałtowanych kosztów odtworzenia karty zbiorczej

9 zł
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