


UCHWAŁA NR XXIV/666/16 

RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

z dnia 31 maja 2016 r. 

 

w sprawie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych 

z siedzibą w Siedlcach 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

446) w zw. z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu odmawia się uwzględnienia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach skierowanej do Rady Miasta 

Gdańska dnia 13 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/988/09 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za 

przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych                   

i opłat manipulacyjnych polegającej na rozszerzeniu grupy osób uprawnionych                                

do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego o działaczy opozycji 

antykomunistycznej. 

 

§ 2 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska do zawiadomienia wnoszącego 

petycję o sposobie jej załatwienia. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 

 
Bogdan Oleszek 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Dnia 13 grudnia 2015  r. do Rady Miasta Gdańska wpłynęła petycja Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 
2009 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami 
gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat 
manipulacyjnych polegającej na rozszerzeniu grupy osób uprawnionych do 
bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego o działaczy 
opozycji antykomunistycznej. 

 
W związku z przyjętą przez samorządy zrzeszone w Metropolitalnym Związku 
Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej (MZKZG) zasadą stosowania ujednoliconych przepisów 
porządkowych i zasad taryfowych, propozycja Stowarzyszenia została zaprezentowana na 
forum MZKZG. Na posiedzeniu w dniu 23 marca 2016r. członkowie Zgromadzenia nie 
rekomendowali pozytywnie zgłoszonego postulatu. Rozszerzenie uprawnień do przejazdów 
ulgowych i bezpłatnych spowodowałoby obniżenie przychodów ze sprzedaży biletów 
komunikacji miejskiej. W celu zrekompensowania utraconych przychodów musiałby 
nastąpić wzrost dopłat budżetowych lub cen biletów.  
 
Według szacunków w/w Stowarzyszenia liczba osób, która może uzyskać status działacza 
opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych szacowana jest w skali kraju 
na ok. 10-20 tys. Do chwili obecnej status taki otrzymało nie więcej jak 1 000 osób z całej 
Polski. Stowarzyszenie szacuje zatem, że z bezpłatnej komunikacji mogłoby skorzystać ok. 
100-150 osób, choć część z nich ze względu na wiek już posiada uprawnienia do 
bezpłatnych przejazdów. Przyjmując powyższe szacuje się, że utracone dochody w 
budżecie miasta Gdańska wyniosą ok 165.600 złotych / rok. 
 
Wskaźnik dopłaty do transportu publicznego za 2015 rok wyniósł 47,74%. Oznacza to, że 
dochody dotyczące transportu publicznego pokrywają jedynie 52,26 % wydatków na ten 
cel.  
 

Mając na uwadze powyższe argumenty odmawia się uwzględnienia petycji. 
 

 
Wnioskodawca: 
Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej 
Rady Miasta Gdańska 
 
Za Komisję: 
Przewodniczący Komisji 
 
 
Piotr Dzik 
 
 
 
Opinia Radcy Prawnego: 
 

 

 


