
UCHWAŁA NR XXXIV/939/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami 
miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. z Dz. U. 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, zm. poz. 1920 i 1954 
oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 
2015 r., poz. 915, zm. z 2016 r. poz. 1954 i 2260) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia cen 
i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych 
(Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2456 i 3727) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 października 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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Zarząd Komunikacji Miejskiej w GdyniUPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH

GRUPA PASAŻERÓW
LINIE NOCNE,
POSPIESZNE 

I ZWYKŁE
LINIE

SPECJALNE
1 Senatorowie i posłowie na Sejm – na podstawie legitymacji BEZPŁATNY BEZPŁATNY

2 Dzieci do lat 4 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka BEZPŁATNY BEZPŁATNY

3
Niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu
niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji emeryta/
rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości i dokumentu tożsamo-
ści potwierdzającego wiek opiekuna

BEZPŁATNY BEZPŁATNY

4 Niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy
i samodzielnej egzystencji – na podstawie legit. osoby represjonowanej ZUS Rw-52 i dok. tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna BEZPŁATNY BEZPŁATNY

5
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie opiekun (osoba pełnoletnia) – na podst. legitymacji osoby
niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia o znacznym stopniu niepełno-
sprawności (albo całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji) wraz
z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej i dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek opiekuna

BEZPŁATNY BEZPŁATNY

6
Niewidomi w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat) – na
podst. legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady
wzroku (oznaczonej symbolem „04-O”) lub wypisu z treści orzeczenia z wpisem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności z powodu wady wzroku wraz z dok. tożsamości osoby niepełnosprawnej i dok. tożsamości potwierdzającym wiek przewodnika

BEZPŁATNY BEZPŁATNY

7 Honorowi Obywatele Miasta Gdyni - na podstawie legitymacji Honorowego Obywatela Gdyni (na wszystkich liniach w granicach Gdyni) BEZPŁATNY BEZPŁATNY

8 Osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego wiek BEZPŁATNY ULGOWY

9 Dzieci niepełnosprawne do lat 7 oraz towarzyszący takiemu dziecku opiekun (osoba pełnoletnia) na podstawie legitymacji osoby
niepełnosprawnej i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna BEZPŁATNY _

10
Dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – na postawie legity-
macji przedszkolnej MENiS – II/181/2 lub MEN-I/52/2 lub zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolne-
go MENiS-I/137/2 lub MEN-I/53/2

BEZPŁATNY _

11 Uczniowie niepełnosprawni – na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/182/2 lub MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2 BEZPŁATNY _

12
Towarzyszący osobom wymienionym w pkt. 10 i 11 opiekun, będący osobą pełnoletnią, któremu prawo to przysługuje również bez
towarzystwa osób wymienionych w p. 10 i 11 (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) wyłącznie na trasie: miejsce
zamieszkania – placówka szkolna lub przedszkolna - na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego
MI-1/2002 wydanego przez placówkę szkolną lub przedszkolną

BEZPŁATNY _

13 Uczestnicy zajęć terapeutycznych – na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą działalność terapeutyczną
na rzecz osób niepełnosprawnych, potwierdzonego przez Gdyńskie Centrum Zdrowia BEZPŁATNY _

14

Towarzyszący osobom wymienionym w pkt.13 opiekun (osoba pełnoletnia), któremu prawo to przysługuje również bez obecności
uczestnika zajęć terapeutycznych, wyłącznie po odwiezieniu osoby lub w drodze po osobę na trasie: miejsce zamieszkania – placówka
prowadząca działalność terapeutyczną na rzecz osób niepełnosprawnych - na podstawie zaświadczenia dla opiekuna osoby niepełno-
sprawnej uczęszczającej na zajęcia do placówki terapeutycznej, wydanego przez placówkę prowadzącą działalność terapeutyczną na
rzecz osób niepełnosprawnych, potwierdzonego przez Gdyńskie Centrum Zdrowia

BEZPŁATNY _

15 Osoby legitymujące się biletem pracowniczym, zapisanym na karcie elektronicznej przez ZKM w Gdyni BEZPŁATNY BEZPŁATNY

16
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi tj. mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składni-
ków) lub kobiety, które oddały 15 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników) – na podstawie odpowied-
niej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości

BEZPŁATNY ULGOWY

17 Żołnierze rezerwy w dniu rozpoczęcia ćwiczeń, w trybie natychmiastowym – na podstawie karty powołania wraz z książeczką wojskową BEZPŁATNY _

18 Przewodnicy podróżujący z psami ratowniczymi, oznaczonymi emblematem Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Państw. Straży Pożarnej BEZPŁATNY BEZPŁATNY

19
Każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu – każdy pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem
samochodu osobowego – na podstawie okazanego podczas kontroli biletów ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest
właścicielem lub współwłaścicielem

BEZPŁATNY BEZPŁATNY

20 Kombatanci – na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich ULGOWY ULGOWY

21 Dzieci w wieku od 4 do 7 lat ULGOWY ULGOWY

22 Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do dn. 31 grudnia roku ukończ. 24 lat – na podst. legit. szkolnej ULGOWY ULGOWY

23 Słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na podsta-
wie legitymacji słuchacza kolegium ULGOWY ULGOWY

24 Studenci – na podstawie legitymacji studenckiej ULGOWY ULGOWY

25 Doktoranci – na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich ULGOWY ULGOWY

26 Młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 16-30 lat – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej ULGOWY ULGOWY

27 Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym
współmałżonku – na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości ULGOWY ULGOWY

28 Uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia – na podstawie wydanych poza granicami RP Europej-
skiej Karty Młodzieżowej EURO<26 Student lub karty ISIC ULGOWY _

29 Dzieci i młodzież w wieku do lat 16 nieposiadające obywatelstwa polskiego – na podstawie paszportu lub innego dokumentu tożsamo-
ści ze zdjęciem, zawierającego datę urodzenia ULGOWY _

30 Osoby posiadające kartę „Gdynia Rodzinna Plus” – na podstawie karty „Gdynia Rodzinna Plus” wraz z dokumentem tożsamości ze zdję-
ciem (na liniach zwykłych w granicach Gdyni) BEZPŁATNY _

PODSTAWĘ DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH STANOWIĄ DOKUMENTY OKREŚLONE PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI I WYDANE PRZEZ POLSKIE WŁADZE PAŃSTWOWE, SAMORZĄDOWE
ORAZ ORGANIZACJE I INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Z WYJĄTKIEM DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH W PUNKTACH 28, 29
ZAKRES UPRAWNIEŃ DO ULG NIE MOŻE BYĆ ŁĄCZONY

ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ PLACÓWKĘ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNĄ, POTWIERDZANE PRZEZ GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA, O KTÓRYM MOWA W PUNKTACH
13, 14  MUSI ZAWIERAĆ:
• NR EWIDENCYJNY ZAŚWIADCZENIA,
• IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA LUB OPIEKUNÓW,
• ADRES I PIECZĄTKĘ JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ,
• DATĘ WYSTAWIENIA, PODPIS WYSTAWCY,
• ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ,
• DATĘ WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA AKTUALIZOWANĄ CO 6 MIESIĘCY

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/939/17
Rady Miasta Gdyni
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
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