
UCHWAŁA nr XXV/585/08 

RADY MIASTA GDYNI 

z 19 listopada 2008 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XLII/994/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006r. 

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na na-

brzeżach i na statkach dla pasażerów korzystających z regularnego 

transportu wodnego, (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdań-

skiej i Zatoki Puckiej, organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miej-

skiej w Gdyni 

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.), art. 174 ustawy Kodeks Morski z dnia 18 września 2001 roku 

(Dz.U. Nr 138, poz. 1545 z późn. zm. ) w związku z art. 384 ustawy Kodeks Cywilny 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z późn. zm. ), Rada Miasta Gdyni 

uchwala, co następuje:  

 

§1 

 

Zmianie ulega treść §1 ust. 11 Uchwały nr XLII/994/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 

2006 r., w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na nabrze-

żach i na statkach dla pasażerów korzystających z regularnego transportu wodnego, 

(tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowa-

nego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni nie odpowiada za szkody powstałe na skutek 

opóźnienia, przerwy w ruchu lub zmiany trasy rejsu lub odwołania rejsu z przyczyn 

obiektywnych rozumianych w szczególności jako: warunki pogodowe uniemożliwiają-

ce zrealizowanie rejsu, wydanie zakazu wypłynięcia statku przez odpowiednie służ-

by, atak terrorystyczny, wypadek morski itp.”. 

 

 



§2 

 

Pozostała treść Uchwały nr XLII/994/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. 

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na nabrzeżach i na 

statkach dla pasażerów korzystających z regularnego transportu wodnego, (tzw. 

tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowanego 

przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni nie zmienia się. 

 

§3 

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą  

od 01 maja 2009 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

dr inż. Stanisław Szwabski 

 

 

 

 


