
UCHWAŁA nr V/78/11 

RADY MIASTA GDYNI 

z 23 lutego 2011 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/305/03 Rady Miasta Gdyni z dn. 31 grudnia 

2003  r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasaŜerów ko-

rzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komu-

nikacji Miejskiej 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 (tekst jednolity: Dz. U. Nr142/01, poz. 

1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. Nr 50/00, poz.601 z późniejszymi zmiana-

mi) – Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się Uchwałę nr XIV/305/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 r. w 

sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasaŜerów korzystających z komuni-

kacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w sposób 

następujący: 

1. Dotychczasowy § 4 ust. 3 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 

„BagaŜu innego niŜ podręczny.” 

2. Dotychczasowy § 4 ust. 3 staje się § 4 ust. 4. 

3. Dotychczasowy § 5 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 

 „ Zasady przewozu wózków, zwierząt, bagaŜu podręcznego, nart i rowerów: 

1. Wózek i dziecko przewoŜone w wózku musi być odpowiednio zabezpieczone 

przez opiekuna. 

2. Zwierzę domowe musi być trzymane na ręku lub na smyczy i w kagańcu lub w 

klatce lub w odpowiednio przystosowanym pojemniku. 

3. Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej moŜe podróŜować bez 

kagańca i bez smyczy. Osoba podróŜująca z psem przewodnikiem musi posia-



dać dokument potwierdzający status psa przewodnika wydany przez Urząd 

Miasta lub Urząd Gminy. 

4. Pies asystent osoby niepełnosprawnej moŜe podróŜować bez kagańca i bez 

smyczy, musi natomiast posiadać uprząŜ. Osoba niepełnosprawna  podróŜują-

ca z psem asystentem musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asy-

stującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryj-

nych. 

5. Pies szkolony na psa asystującego moŜe być przewoŜony bez kagańca i bez 

smyczy. PasaŜer podróŜujący z psem szkolonym na psa asystującego musi po-

siadać zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący szkolenie psów asy-

stujących. 

6. BagaŜ podręczny nie moŜe zajmować miejsca siedzącego przeznaczonego dla 

pasaŜera. 

7. PasaŜer na Ŝądanie współpasaŜerów powinien zdjąć plecak; z Ŝądaniem takim 

moŜe wystąpić takŜe kierowca lub kontroler biletów. 

8. Narty mogą  być przewoŜone w pojeździe wyłącznie w pokrowcach. 

9. Rower musi być odpowiednio zabezpieczony przez właściciela. 

 

§ 2 

Pozostała treść Uchwały nr XIV/305/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 r. 

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasaŜerów korzystających z komu-

nikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni nie zmie-

nia się. 

 

§ 3 

Uchwała podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i wchodzi 

w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 

 


