
UCHWAŁA nr V/79/11 

RADY MIASTA GDYNI 

z 23 lutego 2011 r.  

 

w sprawie: zmiany uchwały XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie 

ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz 

przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu 

wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki 

Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej  w Gdyni 

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 
lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co 
następuje: 
 

 

§ 1 

Zmianie ulega treść załącznika numer 1 do uchwały XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni 

z 17 maja 2006 r w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych 

i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu 

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

organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który otrzymuje brzmienie 

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, 

wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie  

do wszystkich biletów o terminie waŜności od dnia  01 maja 2011 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 



Załącznik nr 1  

 

 

Ceny i opłaty w regularnym transporcie wodnym 

 

1. Cena biletu normalnego                                                                                 14 zł 

2. Cena biletu ulgowego                                                                                       7 zł  

3. Cena biletu na przewóz roweru                                                                        3 zł 

4. Opłata za anulowanie biletu                                                    25% wartości biletu 

5. Opłata dodatkowa za przejazd bez waŜnego biletu                                       28 zł 

6. Opłata dodatkowa za przejazd bez waŜnego dokumentu 

poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego  

w przypadku przejazdu realizowanego na podstawie waŜnego 

biletu ulgowego                                                                                    22 zł 

7. Opłata za przewóz rowerów lub zwierzęcia domowego bez waŜnego 

 biletu                                                                                                               7 zł 

8. Opłata dodatkowa za przewoŜenie rzeczy wyłączonych z przewozu 28 zł 

 

 

 

 

 

 


