UCHWAŁA nr XXII/450/12
RADY MIASTA GDYNI
z 29 sierpnia 2012 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej
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

późn.

zm.1)),

art.

8

ust.

1

ustawy

z

dnia

5

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

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 z póź. zm. 4)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Linie organizowane i współorganizowane przez Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Gdyni oznaczone są w następujący sposób:

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; Dz. U. z 2012 r., poz. 567.
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. 13 i Nr 244, poz. 1454.
4)
Zmiany tekstu jednolitego uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 1447
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1. linie zwykłe – numeracja dwucyfrowa rozpoczynająca się od 1, 2, 3, 7, 8, 9
lub trzycyfrowa rozpoczynająca się od 1, 2, 3, 7, 9;
2. linie

pospieszne

–

oznaczenie

literowe

lub

literowo-cyfrowe

nierozpoczynające się od F ani od N ;
3. linie nocne – oznaczenie literowo-cyfrowe rozpoczynające się od N;
4. linie specjalne – oznaczenie cyfrowo-literowe rozpoczynające się od 4 lub
numeracja trzycyfrowa rozpoczynająca się od 5, z wyjątkiem 520 i 530;
5. linie bezpłatne – numeracja dwu- lub trzycyfrowa rozpoczynająca się
od 0.”
2) w § 2:
a) w ust. 2 po pkt. 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich
języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych – na
podstawie legitymacji słuchacza kolegium.”
b) w ust. 4 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich
języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych – na
podstawie legitymacji słuchacza kolegium.”
3) w § 5:
a) ust. 9 uchyla się,
b) ust. 9b otrzymuje brzmienie:
„9b. Nie pobiera się kaucji za wydanie elektronicznej karty zbiorczej. Za
odtworzenie karty zbiorczej zgubionej lub zniszczonej z winy uŜytkownika
pobiera się opłatę za odtworzenie karty zbiorczej”.
c) ust. 9c otrzymuje brzmienie:
„9c. JeŜeli na karcie zbiorczej nie został zapisany kolejny bilet rodzinny
przez okres trzech miesięcy od końca okresu waŜności poprzedniego
biletu –karta ulega zablokowaniu”.
4) w § 8 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Bilet 1-godzinny zachowuje waŜność do końca trasy pojazdu, w którym
został skasowany, nawet po upływie 1 godziny od skasowania.”
5) po § 12 dodaje się § 12a i 12b w brzmieniu:
„§ 12a.1. Opłatę dodatkową nakłada się w następujących przypadkach
i pobiera w następującej wysokości:
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1) za przejazd bez biletu lub bez waŜnego biletu – jako 50-krotność
ceny biletu jednorazowego 1-godzinnego normalnego na linie
zwykłe,
2) za

przejazd

bez

waŜnego

dokumentu

poświadczającego

uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – jako 40krotność ceny biletu jednorazowego 1-godzinnego normalnego na
linie zwykłe,
3) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do pojazdu
zwierząt i rzeczy, a w szczególności za zabieranie ze sobą do
pojazdu

rzeczy

wyłączonych

z

przewozu,

albo

rzeczy

dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez
zachowania tych warunków – jako 20-krotność ceny biletu
jednorazowego 1-godzinnego normalnego na linie zwykłe,
4) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez
uzasadnionej

przyczyny

–

jako

150-krotność

ceny

biletu

jednorazowego 1-godzinnego normalnego na linie zwykłe.
2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty
wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty,
wysokość opłat dodatkowych określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obniŜa
się o 30%.
3. W

przypadku

uiszczenia

opłaty

dodatkowej

bezpośrednio

kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych określonych w ust. 1
pkt 1, 2 i 3 obniŜa się o 50%.
4. Opłatę manipulacyjną nakłada się za anulowanie opłaty dodatkowej
i pobiera się w wysokości 5% opłaty dodatkowej określonej w ust. 1
pkt 1.
§ 12b.1.Granica strefy taryfowej Miasta Gdyni i Miasta Gdańska
wyznaczona jest przystankami:
1) „Sopocka” przy ul. Kielnieńskiej w Gdańsku (w kierunku Gdańska)
i przy ul. Spacerowej w Gdańsku (w kierunku Gdyni) – dla linii,
których trasy prowadzą Obwodnicą Trójmiasta i ul. Spacerową
w Gdańsku w kierunku Gdańska-Osowy,
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2) „Osowa –Obwodnica” przy ul. Spacerowej w Gdańsku – dla linii,
których trasy prowadzą Obwodnicą Trójmiasta i ul. Spacerową w
Gdańsku w kierunku Gdańska-Oliwy,
3) „Agrarna” przy ul. Słowackiego w Gdańsku – dla linii, których trasy
prowadzą Obwodnicą Trójmiasta i ul. Słowackiego w Gdańsku.
2. Granica strefy taryfowej Miasta Gdyni i Miasta Sopotu wyznaczona jest
przystankami:
1) „Bernadowska” przy al. Zwycięstwa w Gdyni,
2) „Brodwino - Szkoła” przy ul. Malczewskiego w Sopocie.
3. Granica strefy taryfowej Miasta Gdyni i Miasta Rumi wyznaczona jest
przystankami:
1) „Cisowa Granica Miasta” przy ul. Morskiej w Gdyni,
2) „Hutnicza - Działki” przy ul. Hutniczej w Gdyni.
4. Granica strefy taryfowej Miasta Gdyni i Gminy śukowo wyznaczona jest
przystankami „Centrum Nadawcze RTV” przy ul. Chwaszczyńskiej
w Gdyni (w kierunku Gdyni) i przy ul. Gdyńskiej w Chwaszczynie
(w kierunku śukowa).
5. Granica strefy taryfowej Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo wyznaczona
jest przystankami „Pogórze Górne” przy ul. Wiejskiej w Pogórzu
(w kierunku Gdyni), przy ul. Czernickiego w Gdyni (w kierunku
Kosakowa) i przy ul. Szkolnej w Pogórzu (w kierunku Suchego Dworu).
6. Granica strefy taryfowej Miasta Gdyni i Gminy Wejherowo wyznaczona
jest przystankami „Leśniczówka Rogulewo” przy ul. Marszewskiej
w Gdyni.
7. Granica strefy taryfowej Miasta Sopotu i Miasta Gdańska wyznaczona
jest przystankami „CzyŜewskiego” przy ul. CzyŜewskiego w Gdańsku
(w kierunku Gdańska) i przy al. Niepodległości w Sopocie (w kierunku
Sopotu).
8. Granica strefy taryfowej Miasta Rumi i Gminy Kosakowo wyznaczona
jest przystankami:
1) „Kazimierz” przy ul. Kwietniowej w Kazimierzu – dla linii, których
trasy prowadzą ul. Kwietniową w Kazimierzu,
2) „Kazimierz - Rumska” przy ul. Rumskiej w Kazimierzu – dla linii,
których trasy nie prowadzą ul. Kwietniową w Kazimierzu.
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9. Granica strefy taryfowej Miasta Rumi i Miasta Redy wyznaczona jest
przystankami:
1) „Obwodowa” przy ul. Gdańskiej w Redzie (w kierunku Redy),
2) „Dolna” przy ul. Grunwaldzkiej w Rumi (w kierunku Rumi).
10. Granica strefy taryfowej Miasta Rumi i Gminy Wejherowo wyznaczona
jest przystankami „Rumia Szmelta” przy ul. Kamiennej w Rumi.
11. Granica strefy taryfowej Miasta Redy i Miasta Wejherowo wyznaczona
jest przystankami „Śmiechowo - Ogrodowa” przy ul. Gdańskiej
w Wejherowie.”
12. Granica strefy taryfowej Gminy śukowo i Miasta Gdańska wyznaczona
jest przystankami „Myśliborska” przy ul. Kielnieńskiej w Gdańsku.
13. Granica strefy taryfowej Gminy śukowo i Gminy Szemud wyznaczona
jest przystankami „Chwaszczyno - Boczna” przy ul. Oliwskiej
w Chwaszczynie.
14. Granica strefy taryfowej Gminy Wejherowo i Gminy Szemud
wyznaczona jest przystankami „Koleczkowo - Chylońska” przy ul.
Chylońskiej w Koleczkowie.”
6) uchyla się załącznik numer 5;
7) zmienia się załącznik numer 7 – Pozostałe ceny i koszty, który otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.

W uchwale nr XVIII/338/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2012

roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 1447)
uchyla się § 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inŜ. Stanisław Szwabski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/450/12
Rady Miasta Gdyni
z 29 sierpnia 2012 r.

Pozostałe ceny i opłaty
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
6. Opłata za odtworzenie karty zbiorczej

106 zł
10 zł
9 zł
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