DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia czwartek, 27 lutego 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
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UCHWAŁA NR XIX/471/20
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 30 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: poz. 1309, 1571, 1696, 1815), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), w związku z art. 50a. ust. 1 oraz
art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475;
zm.: 2493), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8),
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia
zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat
dodatkowych i opłat manipulacyjnych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 102) z późniejszymi zmianami1),
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Ceny, o których mowa w niniejszej uchwale mają charakter cen maksymalnych.”.
2. W § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Taryfa na linie zwykłe, pospieszne i nocne, z rodzajami biletów określonymi w Załączniku Nr 1,
obowiązuje na:”.
3. W § 2 ust. 8 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
„7) liniach nocnych – oznaczonych literą N oraz numerem jedno lub dwucyfrowym lub literą – N*,
N**,”.
4. W § 2 ust. 8 po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
„8) liniach pospiesznych o ograniczonej liczbie przystanków – oznaczonych literami.”.
5. W § 2 skreśla się ust. 9.
6. W § 2 skreśla się ust. 10.

1) Uchwała:

Nr XLVIII/1452/18 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr LV/1611/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr LVIII/1751/18
z dnia 25 października 2018 r., Nr VIII/119/19 z dnia 28 marca 2019 r., Nr XII/231/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
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7. W § 3 skreśla się ust. 7.
8. W § 3 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Bilety w pojazdach sprzedawane są w postaci karnetu złożonego z dwóch biletów na jeden
przejazd i jednego biletu 1-godzinnego. Sprzedaż biletów w pojazdach autobusowych i tramwajowych
odbywa się tylko za odliczoną gotówkę.”.
9. W § 4 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) miesięczne,”.
10. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów miesięcznych:”.
11. W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów imiennych:”.
12. W § 4 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Miasta Gdańska:”.
13. W § 4 ust. 3 skreśla się pkt 3).
14. W § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wśród biletów imiennych ważnych od poniedziałku do piątku oraz ważnych we wszystkie dni
tygodnia wyróżnia się bilety pełnopłatne i ulgowe.”.
15. W § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów 4-miesięcznych:”.
16. W § 4 ust. 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Miasta Gdańska,”.
17. W § 4 ust. 6 skreśla się pkt 3).
18. W § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wyróżnia się następujące rodzaje biletów 5-miesięcznych:”.
19. W § 4 ust. 7 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach administracyjnych Miasta Gdańska,”.
20. W § 4 ust. 7 skreśla się pkt 3).
21. W § 4 ust. 8 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach Miasta Gdańska,”.
22. W § 4 ust. 8 skreśla się pkt 3).
23. W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Miesięczne bilety okresowe ważne są na okres 1 miesiąca, od pierwszego do ostatniego dnia
danego miesiąca lub wskazanego dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu, np. od
12 października do 11 listopada. Wyjątek stanowią bilety rozpoczynające ważność w dniu 30 lub
31 stycznia, które są ważne do ostatniego dnia lutego.”.
24. W § 5 skreśla się ust. 4.
25. W § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Granica strefy taryfowej Miasta Gdańska wyznaczona jest następującymi przystankami
autobusowymi:
1) Sopot Hotel „Marina” (dla linii 117 w kierunku Jelitkowo)
2) Czyżewskiego (dla linii 122 i 117 w kierunku Sopot)
3) Sopot – Kasztanowa (dla linii 122 i 117 w kierunku Sopot)
4) Nadwodna (dla linii 122 w kierunku Port Lotniczy)
5) Myśliborska
6) Przyrodników
7) Lubowidzka
8) Olimpijska (dla linii 213)
9) Osiedle Świętokrzyskie (dla linii 255 i 256 w obu kierunkach, dla linii 156 tylko w kierunku Gdańska)
10) Elfów (dla linii 156 w kierunku Kowale)
11) Pruszcz Gdański – Radunica
12) Rafineria
13) Benzynowa
14) Zagroble
15) Sobieszewo
16) Sopocka (dla linii N1)
Na granicach Gdyni z Sopotem i Gminą Żukowo obowiązują granice stref biletowych ustalone przez
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.".
26. W § 5 ust. 15 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych – do ukończenia 24 roku
życia,”.
27. W § 5 ust. 15 skreśla się pkt 4).
28. W § 7 ust.1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„7) dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na
trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa (art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 534, 730, 761)
na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, wydanej według wzoru określonego przez ministra
właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury oraz opiekunowie dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym bez towarzystwa dziecka (tj. odwiezieniu dziecka
lub w drodze po dziecko) - prawo to przysługuje na trasie: miejsce zamieszkania – placówka
oświatowa – na podstawie zaświadczenia placówki oświatowej określającego jej adres i miejsce
zamieszkania dziecka). W przypadku gdy placówka oświatowa nie jest szkołą publiczną lub na
prawach szkoły publicznej wymienione uprawnienia przysługują na podstawie zaświadczenia tej
placówki,”.
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29. W § 7 ust.1 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
„9) honorowi dawcy krwi: kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub
odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników lub mężczyźni, którzy oddali w dowolnym
okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – na
podstawie odpowiedniej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, której wzór określa
załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów
odznak i legitymacji wydanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz.U. 2017, poz. 1742)
wraz z dokumentem ze zdjęciem lub legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla
Zdrowia Narodu, którego wzór określa załącznik nr 3 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla
Zdrowia Narodu" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1677) wraz z dokumentem ze zdjęciem,”.
30. W § 7 ust.1 skreśla się pkt 11).
31. W § 7 ust.1 pkt 19) otrzymuje brzmienie:
„19) uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych i ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół
policealnych, uprawnieni do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca, nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia – na podstawie aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca (aktywacja Gdańskiej Karty
Mieszkańca zgodnie z Regulaminem Systemu Gdańskiej Karty Mieszkańca dostępnym na stronie
www.jestemzgdanska.pl/regulamin.qbpage ) oraz ważnej legitymacji szkolnej, wydanej według
wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury,”.
32. W § 7 ust.1 pkt 22) otrzymuje brzmienie:
„22) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 31 grudnia roku ukończenia 20 lat,
z adresem zamieszkania w Sopocie, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, wydanej według
wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury. - na terenie
miasta Gdańska na liniach: 117, 122, 143 i N1,”.
33. W § 7 ust.1 pkt 23) otrzymuje brzmienie:
„23) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych na liniach: 171, 126 i 174 do
końca
roku, w którym uczeń ukończył 20 lat, z adresem zamieszkania na terenie gminy Żukowo - na
podstawie ważnej legitymacji szkolnej, wydanej według wzoru określonego przez ministra
właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury,”.
34. W § 7 ust.1 pkt 25) otrzymuje brzmienie:
„25) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych na liniach: 200, 205, 207, 232, 132 i N5 - do
końca roku, w którym uczeń ukończył 20 lat, z adresem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim - na
podstawie ważnej legitymacji szkolnej, wydanej według wzoru określonego przez ministra
właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury,”.
35. W § 7 ust.1 pkt 26) otrzymuje brzmienie:
"26) uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalach z miejscem zamieszkania w Gminie Kolbudy, na
trasie: miejsce zamieszkania - Szkoła Podstawowa w Kowalach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr
85 w Gdańsku z miejscem zamieszkania w Gminie Kolbudy, na trasie: miejsce zamieszkania – Szkoła
Podstawowa nr 85 w Gdańsku - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, wydanej według wzoru
określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury."
36. W § 7 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych nie uprawnieni do korzystania z Gdańskiej
Karty Mieszkańca oraz uczniowie szkół policealnych o uprawnieniach szkół publicznych - do
ukończenia 24 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, wydanej według wzoru
określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury,”.
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37. W § 7 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) dzieci w wieku od 4 do 7 lat nie posiadające Gdańskiej Karty Mieszkańca,”.
38. W § 7 ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) emeryci i renciści - na podstawie legitymacji emeryta - rencisty i dokumentu ze zdjęciem,”.
39. W § 8 ust. 2 skreśla się pkt 3).
40. W § 10 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu – jako 50-krotność ceny biletu jednorazowego 1godzinnego pełnopłatnego na linie zwykłe, pospieszne i nocne,”.
41. W § 10 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego
przejazdu – jako 40-krotność ceny biletu jednorazowego 1-godzinnego pełnopłatnego na linie
zwykłe, pospieszne i nocne,”.
42. W § 10 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do pojazdu zwierząt i rzeczy, a w szczególności za
zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu, albo rzeczy dopuszczonych do
przewozu na warunkach szczegółowych – bez zachowania tych warunków – jako 20-krotność ceny
biletu jednorazowego 1-godzinnego pełnopłatnego na linie zwykłe, pospieszne i nocne,”.
43. W § 10 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny - jako 150krotność ceny biletu jednorazowego 1-godzinnego pełnopłatnego na linie zwykłe, pospieszne
i nocne.”.
44. W § 13 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych o uprawnieniach szkół
publicznych do ukończenia 24 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, wydanej
według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury,”.
45. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
46. W tytule Załącznika Nr 2 po słowach: „Ceny biletów na okaziciela na przejazd środkami gminnego
transportu zbiorowego drogą wodną organizowanego przez Miasto Gdańsk w okresie sezonu letniego” dodaje
się zdanie:
„Ceny, o których mowa w niniejszej uchwale mają charakter maksymalny.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
Agnieszka Owczarczak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/471/20
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/988/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Ceny biletów za przejazd gminnego drogowego transportu zbiorowego na liniach organizowanych
przez Miasto Gdańsk na terenie Miasta Gdańska oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych
z nimi
porozumień międzygminnych oraz wysokość
opłat dodatkowych oraz opłat
manipulacyjnych. Ceny, o których mowa w niniejszej uchwale mają charakter cen maksymalnych.
cena [zł]

I. Bilety jednorazowe:
1. Na jeden przejazd na linie zwykłe, pospieszne i
nocne

pełnopłatne

ulgowe

3,80

1,90

4,40
14,00

2,20
7,00

2.Czasowe
a) 1-godzinny – na linie zwykłe, pospieszne i nocne
b) 24-godzinny – na wszystkie linie

II. Bilety okresowe
1. Miesięczne
imienne

Rodzaj biletu
Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska
Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gminy Kolbudy albo
Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd.
albo Gminy Żukowo
Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy,
Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd.,
Gminy Żukowo i Sopotu

ważne od poniedziałku do
piątku

na okaziciela
ważne we
wszystkie
ważne we wszystkie dni
dni tygodnia
tygodnia

pełnopłatne

ulgowe

pełnopłatne

ulgowe

pełnopłatne

90,00

45,00

99,00

49,50

125,00

64,00

32,00

68,00

34,00

79,00

104,00

52,00

114,00

57,00

135,00

2. Semestralne

Rodzaj biletu

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach
Gdańska
Na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach
Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy
Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo
Na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach
Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy
Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu

4-miesięczne
ważne we wszystkie dni
tygodnia
1.10 - 31.01 lub 1.02 - 31.05

5-miesięczne
ważne we wszystkie dni
tygodnia
1.09 - 31.01 lub 1.02 30.06

188,00

235,00

129,00

162,00

216,00

270,00
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: cena [zł]

- przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu,
- przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do przejazdu
bezpłatnego lub ulgowego ,
- przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu, albo zwierząt lub rzeczy
dopuszczonych do przewozu na warunkach szczegółowych – bez zachowania
tych warunków,
- zatrzymanie lub zmianę trasy.

IV.
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Płatne w
ciągu 7 dni

Płatne w
terminie
późniejszym

154,00

220,00

123,20

176,00

61,60

88,00

660,00

Opłaty manipulacyjne :
w przypadku przedłożenia w terminie 7 dni od nałożenia opłaty,
dokumentu uprawniającego do przejazdu

17,60

w przypadku wykazania w terminie 7 dni od nałożenia opłaty, faktu
zgłoszenia utraty biletu okresowego w postaci karty elektronicznej i
przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za przejazdy za ten
okres na podstawie elektronicznej karty biletu okresowego imiennego

22,00

w przypadku przedłożenia w terminie 7 dni, ważnego biletu
okresowego imiennego (tj. karty elektronicznej doładowanej przed
kontrolą biletową ważnym biletem okresowym)

22,00

