
UCHWAŁA NR XXXIX/721/97 
RADY MIASTA GDYNI 
z 26 listopada 1997 roku 

  

w sprawie: ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami komunikacji 
zbiorowej 

 
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym ( Dz. U. z 1996 r.  Nr 13, poz. 74; z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 3 a Ustawy z dnia 26 
lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 z późn. zmianami) - Rada Miasta Gdyni uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Uchwala się opłaty za usługi przewozowe osób środkami komunikacji zbiorowej zgodnie z 
załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały. 

2. Ceny za usługi przewozowe są jednolite przy przewozach róŜnymi środkami komunikacji 
miejskiej. 

 
§ 2 

 
1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na 

liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych uprawnieni są: 
1) senatorowie i posłowie na Sejm; 
2) dzieci do lat 4; 
3) inwalidzi wojenni i wojskowi; 
4) osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący 

im przewodnicy; 
5) ociemniali i towarzyszący im przewodnicy; 
6) osoby, które ukończyły 70 lat; 
7) dzieci oraz młodzieŜ do lat 18, nie objęci obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub 

niepełnosprawności, jak równieŜ uczniowie szkół specjalnych i towarzyszącymi opie-
kunowie (opiekunom bez towarzystwa dziecka prawo to  przysługuje na trasie: miejsce 
zamieszkania - placówka opiekuńcza - na podstawie zaświadczenia placówki); 

8) pracownicy i emeryci jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej - w zakresie 
ustalonym w układzie zbiorowym pracy; 

9) osoby posiadające legitymację „ZasłuŜonego Honorowego Dawcy Krwi PCK” I stopnia; 
10)Ŝołnierze rezerwy w dniu rozpoczęcia ćwiczeń, w trybie natychmiastowym - na pod-

stawie karty powołania. 
2. Do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach 

zwykłych i pospiesznych uprawnieni są: 
1) kombatanci; 



2) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół policealnych do dnia 31 
grudnia roku ukończenia 21 lat 

3) studenci szkół wyŜszych - studiów stacjonarnych, do dnia 31 grudnia roku ukończenia 
26 lat; 

4) dzieci w wieku od 4 do 7 lat; 
5) młodzieŜ niezdolna do pracy oraz młodzieŜ niepełnosprawna w stopniu znacznym, u-

miarkowanym i lekkim w wieku 18 - 30 lat, legitymująca się odpowiednim dokumen-
tem; 

6) emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świad-
czeń emerytalnych bądź rentowych oraz ich współmałŜonkowie, na których emeryci i 
renciści otrzymują dodatki rodzinne - na podstawie legitymacji i ostatniego odcinka wy-
płaty świadczenia emerytalnego lub rentowego. 

3. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na 
liniach specjalnych uprawnieni są: 
1) senatorowie i posłowie na Sejm; 
2) niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojen-

nych i wojskowych niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji; 
3) ociemniali całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący 

im przewodnicy; 
4) dzieci oraz młodzieŜ do lat 18, nie objęci obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub 

niepełnosprawności, jak równieŜ uczniowie szkół specjalnych i towarzyszący im opie-
kunowie (opiekunom bez towarzystwa dziecka prawo to przysługuje na trasie: miejsca 
zamieszkania - placówka opiekuńcza - na podstawie zaświadczenia placówki); 

5) pracownicy i emeryci jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej - w zakresie 
ustalonym w układzie zbiorowym pracy. 

4. Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji 
zbiorowej na liniach specjalnych uprawnieni są: 
1) kombatanci; 
2) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół policealnych do dnia 31 

grudnia roku ukończenia 21 lat; 
3) studenci szkół wyŜszych - studiów stacjonarnych, do dnia 31 grudnia roku ukończenia 

26 lat; 
4) dzieci do lat 7 ; 
5) osoby, które ukończyły 70 lat; 
6) młodzieŜ niezdolna do pracy oraz młodzieŜ niepełnosprawna w stopniu znacznym, u-

miarkowanym i lekkim w wieku 18 - 30 lat, legitymująca się odpowiednim dokumen-
tem; 

7) osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący 
im przewodnicy; 

8) ociemniali niezdolni do pracy; 
9) osoby posiadające legitymację „ZasłuŜonego Honorowego Dawcy Krwi PCK” I stopnia; 
10)emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świad-

czeń emerytalnych bądź rentowych oraz ich współmałŜonkowie, na których emeryci i 
renciści otrzymują dodatki rodzinne - na podstawie legitymacji i ostatniego odcinka wy-
płaty świadczenia emerytalnego lub rentowego. 



5. Podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią dokumenty wydane przez pol-
skie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do takich przejazdów. 

 
§ 3 

 
 1. Bilety okresowe imienne, normalne i ulgowe moŜna nabyć: 

1) na dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem wszystkich sobót i niedziel) w 
określonym miesiącu; 

2) na wszystkie dni miesiąca. 
 2. Bilety okresowe na okaziciela, waŜne codziennie, moŜna nabyć: 

3) na wszystkie dni miesiąca; 
4) na 10 dni (dekadę), rozpoczynając od dowolnie wskazanego dnia. 

 3. Bilety okresowe są waŜne na obszarze gminy Gdynia oraz na liniach podlegających Za-
rządowi Komunikacji Miejskiej w Gdyni na obszarze innych gmin. 

 4. Bilety jednorazowe są waŜne na obszarze gmin Gdynia, Sopot, Gdańsk oraz na liniach 
podlegających Zarządowi Komunikacji Miejskiej w Gdyni na obszarze innych gmin. 

 5. Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilety jednorazowe. W przypadku przejazdu 
na podstawie biletu okresowego waŜnego na obszarze jednego miasta (gminy), po przekro-
czeniu granicy taryfowej obowiązuje bilet jednorazowy w cenie właściwej dla następnego 
miasta (gminy). 

 

§ 4 
 

1. Na liniach specjalnych obowiązują wyłącznie bilety jednorazowe. 
2. Za przewóz bagaŜu, wózka, psa ustala się opłatę w wysokości biletu normalnego obowiązu-

jącego na danym rodzaju linii. 
  

 § 5 
  

 Uchyla się: 
  
1. Uchwałę Nr LI / 434 / 92 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia 

opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej; 
2. Uchwałę Nr LX / 516 / 93 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie zmiany 

treści Uchwały Nr LI / 434 / 92 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie u-
stalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej; 

3. Uchwałę Nr LXIX / 655 / 94 Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie zmiany 
treści Uchwały Nr LX / 516 / 93 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej; 

4. Uchwałę Nr V / 95 / 94 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie zmiany 
treści Uchwały Nr LXIX / 655 / 94 Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej; 

5. Uchwałę Nr VI / 110 / 94 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany 
treści Uchwały Nr LI / 434 / 92 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie u-
stalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej; 



6. Uchwałę Nr VI / 131 / 94 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany 
treści Uchwały Nr LI / 434 / 92 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie u-
stalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej; 

7. Uchwałę Nr XVII / 252 / 95 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 1995 r. w sprawie 
zmiany treści Uchwały Nr V / 95 / 94 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 listopada 1994 r. w 
sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbio-
rowej; 

8. Uchwałę Nr XVII / 253 / 95 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 1995 r. w sprawie 
zmiany treści Uchwały Nr LI / 434 / 92 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 1992 r. w 
sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbio-
rowej; 

9. Uchwałę Nr XXII / 357 / 96 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie 
zmiany treści Uchwały Nr LI / 434 / 92 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 1992 r. w 
sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbio-
rowej; 

10.Uchwałę Nr XXXIV / 556 / 97 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie 
zmiany treści Uchwały Nr LI / 434 / 92 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 1992 r. w 
sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbio-
rowej; 

11.Uchwałę Nr XXVIII / 464 / 96 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie 
zmiany treści Uchwały Nr XVII / 252 / 95 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 1995 r. 
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji 
zbiorowej; 

  
 § 6 

  
 Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Rady Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyję-

ty. 
  
  

 § 7 
  

 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 11 stycznia 1998 r. 
  

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

  



 

Projekt taryfy dla Gdyni  
 

Załącznik 1 
Ceny biletów jednorazowych 

 
 

 
Rodzaj linii 

 
Przejazdy w granicach Gdyni 

 

Przejazdy w obrębie sieci komunikacyjnej z 
przekraczaniem gr. administr. miast 

z wyjątkiem linii 105 
 Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy 

Zwykła i pospieszna 1,20 zł 0,60 zł 2,00 zł 1,00 zł 
Specjalna 1,80 zł 1,20 zł 2,40 zł 1,80 zł 

Nocna 2,40 zł ------ 3,00 zł ------ 

 
 
 
 
Załącznik 2 

 

Ceny biletów okresowych 
 
 

 
 Bilet miesięczny imienny 

 
Bilet na okaziciela 

 
   WaŜny codziennie 

 
Rodzaj linii WaŜny od poniedziałku do 

piątku 
WaŜny codziennie 

 
 

przez miesiąc 
 

przez dekadę 

 Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy   
Zwykłe i po-

spieszne w gra-
nicach Gdyni 

38 zł 19 zł 44 zł 22 zł 50 zł 18 zł 

Zwykłe i po-
spieszne w ob-
rębie sieci ko-
munikacyjnej 

ZKM 

 
56 zł 

 
28 zł 

 
62 zł 

 
31 zł 

 
68 zł 

 
24 zł 

Zwykłe, po-
spieszne i nocne 

w granicach 
Gdyni 

 
52 zł 

 
26 zł 

 
58 zł 

 
29 zł 

 
64 zł 

 
23 zł 

Zwy-
kłe,pospieszne i 
nocne w obrębie 
sieci komunika-

cyjnej ZKM 

 
60 zł 

 
30 zł 

 
66 zł 

 
33 zł 

 
72 zł 

 
26 zł 

 
 
 



Załącznik 3 
 
 
1) Opłata dodatkowa za przejazd bez waŜnego biletu - 60 zł. 
2) Opłata dodatkowa za przewoŜenie zwierząt i rzeczy objętych opłatą taryfową 

bez waŜnego biletu lub przewoŜenie rzeczy wyłączonych z przewozu środ-
kami transportu miejskiego - 24 zł. 

3) Opłata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportowego - 
180 zł. 

4) W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, 
wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1 i 2 obniŜa się o 50 %. 

5) W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawie-
nia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat 
dodatkowych określonych w pkt. 1 i 2 obniŜa się o 30 %. 

 
                 Załącznik nr 4 

 
 
 

Opłaty za przejazd minibusem 
przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych 

 
 
 

1. Opłata za jednorazowy przejazd w granicach administracyjnych Gdyni 6.00 zł 
2. Karnet 20-przejazdowy waŜny w granicach administracyjnych Gdyni 90.00 zł 
3. Opłata za przewozy dzieci i młodzieŜy związane z nauką szkolną w 

granicach administracyjnych Gdyni 2.00 zł 
4. Karnet 20-przejazdowy waŜny w granicach administracyjnych Gdyni dla 

dzieci i młodzieŜy w kursach związanych z nauką szkolną 30.00 zł 
5. Za drugą i kaŜdą następną osobę towarzyszącą (pierwsza korzysta z 

przejazdu bezpłatnie) dla kaŜdego niepełnosprawnego w granicach 
administracyjnych Gdyni 3.00 zł 

6. Opłata za rezygnację z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu 6.00 zł 
7. Za przewóz bagaŜu o wymiarach ponad 20x40x60 cm 3.00 zł  
8. Za kaŜdy kilometr poza granicami administracyjnymi Gdyni 1.20 zł 
9. Za przewóz więcej niŜ jednej osoby towarzyszącej dla kaŜdego niepeł-

nosprawnego poza granicami administracyjnymi Gdyni - dodatkowo 
50% opłaty wskazanej przez taksometr 

10. Opłata za postój na Ŝyczenie pasaŜera – za kaŜdą godzinę 20.00 zł 
 
 


