
UCHWAŁA NR XXII/543/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w 
Siedlcach dotyczącej ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji 

zbiorowej w zakresie korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1195), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną petycję wniesioną w dniu 30 grudnia 2015 r. przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach  w przedmiocie zmiany uchwały nr 
V/80/11 Rady Miasta Gdyni z 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami 
miejskiej komunikacji zbiorowej, polegającej na przyznaniu uprawnienia do bezpłatnych  przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r.  do Rady Miasta Gdyni wpłynęła petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach w przedmiocie ustalenia przez Radę Miasta Gdyni 
opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej. W petycji tej  wniesiono o 
dokonanie zmiany uchwały Rady Miasta Gdynia nr V/80/11 z  dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat 
za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, polegającej na przyznaniu uprawnienia 
do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom 
represjonowanym.

Miasto Gdynia wraz z innymi gminami, od  kilku lat  wprowadza  ujednolicenie taryf w publicznym 
transporcie zbiorowym. W dniu 16 marca 2006r.  powołany został Metropolitalny Związek Komunikacyjny 
Zatoki Gdańskiej (MZKZG), w którym uczestniczy 13 gmin,  leżących nad Zatoką Gdańską i w jej pobliżu. 
Zadaniem statutowym tego związku międzygminnego jest wspólne kształtowanie polityki komunikacyjnej na 
terenie gmin – członków MZKZG. W celu stworzenia i  zapewnienia warunków  właściwego funkcjonowania 
zintegrowanego systemu biletowego w postaci biletu metropolitalnego, gminy te wspólnie prowadzą politykę 
uchwalania cen oraz taryf w publicznym transporcie zbiorowym. Celem władz wszystkich gmin, tworzących 
metropolię gdańską jest integracja komunikacji miejskiej na całym tym obszarze, a jej warunkiem jest 
integracja taryfowa. Oznacza to, że przyjmowanie nowych rozwiązań , w tym w zakresie nowych ulg i 
uprawnień do bezpłatnych przejazdów, wymaga jednolitego ich wprowadzenia na obszarze działania 
wszystkich gmin  uczestniczących w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej. Ma to 
zasadnicze znaczenie  ze względu na to, iż wiele linii komunikacyjnych przekracza granice jednej gminy. 
Ponadto,  działaniami pracami nad ujednoliceniem zakresu uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych 
na obszarze MZKZG objęta jest także komunikacja kolejowa obsługiwana przez Szybką Kolej Miejską.

Biorąc pod uwagę wyżej opisane okoliczności, po wpłynięciu petycji Stowarzyszenia z dnia 13 XII 
2015r., do MZKZG skierowany został wniosek o rozpatrzenie możliwości rozszerzenia uprawnienia do 
bezpłatnych przejazdów w komunikacji zbiorowej poprzez  przyznania go działaczom opozycji 
antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych (a także kilku innych grup osób). 
Wniosek ten na posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 27.04.2016 r. został rozpatrzony negatywnie.

Dodatkowo, wymaga zwrócenia uwagi, że od 2003 roku niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz 
opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej, niezdolnej do pracy i samodzielnej 
egzystencji, posiadają już uprawnienie do przejazdów bezpłatnych wszystkimi liniami zwykłymi, 
pospiesznymi, nocnymi i specjalnymi na podstawie legitymacji osoby represjonowanej ZUS Rw-52 
i dokumentu tożsamości, potwierdzającego wiek opiekuna. Także kombatantom, zostało przyznane 
uprawnienie do przejazdów ulgowych, a osoby, które ukończyły 70 lat, niezależnie od ich dodatkowego statusu 
osoby represjonowanej, mają prawo do przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską na obszarze  całego 
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Tym samym, wiele osób z grona działaczy 
opozycji antykomunistycznej ma już uprawnienia do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów komunikacją 
miejską, z tytułu jednoznacznej przynależności do jednej z ww. grup osób.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem  stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji  w 
rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Sposób załatwienia 
petycji nie może być przedmiotem skargi.
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