DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia piątek, 27 kwietnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
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Data: 27.04.2018 12:58:06

UCHWAŁA NR XLI/1196/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 marca 2018 r.
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 roku o samorządzie
terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm1)), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm2)) oraz art. 34a ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się ceny i opłaty za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji
zbiorowej (autobusowej i trolejbusowej) zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do Uchwały.
2. Bilety emitowane przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni są ważne na liniach organizowanych
i współorganizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na obszarze Gdyni oraz - na mocy
zawartych porozumień międzygminnych – na obszarze innych gmin.
3. Bilety emitowane przez innych organizatorów są ważne na liniach organizowanych przez Zarząd
Komunikacji Miejskiej w Gdyni na mocy zawartych porozumień międzygminnych.
4. Bilety metropolitalne emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej,
w którym uczestniczy Gmina Miasta Gdyni, obowiązują na liniach organizowanych przez Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Gdyni, zgodnie z uchwałami tego Związku.
5. Bilety mogą występować w formie papierowej lub elektronicznej.
6. Bilety zniszczone, uszkodzone lub niewłaściwie skasowane, są nieważne.
7. Bilety ulgowe ważne są wraz z dokumentem potwierdzającym prawo pasażera do korzystania z biletów
ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej.
8. Bilety, nośniki biletów i dokumenty na okaziciela uprawniające do przejazdów ulgowych lub
bezpłatnych należy posiadać w czasie przejazdu i okazać na żądanie kontrolera biletów.
9. W przypadku braku biletu na okaziciela lub dokumentu na okaziciela w trakcie kontroli odwołania
nie będą rozpatrywane.
10. Kontrolę ważności biletów i dokumentów uprawniających do korzystania z biletów ulgowych lub
prawa do przejazdów bezpłatnych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej prowadzą kontrolerzy biletów
legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
11. Kontroler biletów w razie ujawnienia przejazdu bez ważnego biletu uprawniony jest do wystawienia
opłaty dodatkowej zgodnie z treścią załącznika 5 do niniejszej Uchwały.
1) zmiany:
2) zmiany:

Dz. U. z 2017 r. poz 2232; Dz. U. z 2018 r. poz 130
Dz. U. z 2017 r. poz 2371; Dz. U. z 2018 r. poz 317
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§ 2. Uchwala się uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 3. Przewóz bagażu podręcznego, wózka dziecięcego, wózka inwalidzkiego, roweru, nart oraz zwierząt
domowych nie podlega opłacie.
§ 4. Uchwala się przepisy taryfowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 5. Uchwala się przepisy dotyczące biletów pracowniczych i pracowniczo-rodzinnych zgodnie
z załącznikiem nr 9.
§ 6. Uchwala się ceny i przepisy dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych minibusami zgodnie
z załącznikiem nr 10.
§ 7. Traci moc: Uchwała nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia
cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad
taryfowych (Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2016 r poz 2456), zmieniona następującymi uchwałami: Uchwałą nr
XXV/617/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/529/16
Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób
i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych (Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2016 r.
poz 3727), Uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2017 r. poz. 3219) i Uchwałą nr XXXVI/990/17 Rady Miasta
Gdyni z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych (Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2017 r. poz 3900).
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 01 czerwca 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/1196/18
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2018 r.
Ceny biletów jednorazowych jednoprzejazdowych w Gdyni lub w Gdańsku (na linach G, N1, 171) lub na
przejazd międzygminny, na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni [zł]

Zakres ważności
Ważny na linii zwykłej
Ważny na linii nocnej, pospiesznej
i zwykłej

Bilet
normalny
3,20

ulgowy
1,60

4,20

2,10
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/1196/18
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2018 r.
Ceny biletów jednorazowych czasowych w Gdyni lub w Gdańsku (na linach G, N1, 171) lub na przejazd
międzygminny na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni [zł]

Zakres ważności
Ważny 1 godzinę na liniach
zwykłych
Ważny 1 godzinę na liniach
nocnych, pospiesznych i zwykłych
Ważny 24 godziny na liniach
nocnych, pospiesznych i zwykłych

Bilet
normalny

ulgowy

3,80

1,90

4,20

2,10

13,00

6,50
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/1196/18
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2018 r.
Ceny biletów okresowych miesięcznych lub 30-dniowych na liniach organizowanych przez ZKM
w Gdyni [zł]

Rodzaj linii
Zwykłe w granicach Gdyni
Nocne, pospieszne i zwykłe
w granicach Gdyni
Nocne, pospieszne i zwykłe
w granicach Rumi, Redy i Miasta
Wejherowa albo Gminy Wejherowo
i Rumi
Nocne, pospieszne i zwykłe
w obrębie sieci komunikacyjnej [w
tym linie G, N1 i 171 w granicach
Gdańska]

Bilet imienny
ważny od
ważny we wszystkie
poniedziałku do
dni tygodnia
piątku
normalny
ulgowy
normalny
ulgowy
72
36
82
41

Bilet na okaziciela
ważny we
wszystkie dni
tygodnia
92

86

43

94

47

107

74

37

84

42

97

96

48

104

52

117
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/1196/18
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2018 r.
Ceny biletów okresowych semestralnych na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni [zł]

Rodzaj linii
Zwykłe w granicach Gdyni
Nocne, pospieszne i zwykłe w granicach
Gdyni
Nocne, pospieszne i zwykłe w granicach
Rumi, Redy i Miasta Wejherowa albo
Gminy Wejherowo i Rumi
Nocne, pospieszne i zwykłe w obrębie
sieci komunikacyjnej [w tym linie G, N1
i 171 w granicach Gdańska]

Bilet imienny
4- miesięczny ważny we
5-miesięczny ważny we
wszystkie dni tygodnia 01.10wszystkie dni tygodnia 01.0931.01 lub 01.02-31.05
31.01 lub 01.02- 30.06
156
195
179

223

160

200

198

247
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/1196/18
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2018 r.
Opłaty dodatkowe na liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni
1. Opłata dodatkowa pobierana w razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu: 50-krotność ceny
najtańszego biletu jednorazowego 1-godzinnego normalnego.
2. Opłata dodatkowa pobierana w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego 1-godzinnego
normalnego.
3. Opłata dodatkowa pobierana w razie naruszenia przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt: 20-krotność
ceny najtańszego biletu jednorazowego 1-godzinnego normalnego.
4. Opłata dodatkowa pobierana w razie spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub
zmiany trasy środka transportu: 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego 1-godzinnego
normalnego.
5. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych
określonych w pkt. 1, 2 i 3 obniża się o 50%.
6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu
zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1, 2 i 3 obniża się
o 30%.
7. Opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem albo
umorzeniem opłaty dodatkowej: 10% opłaty dodatkowej pobieranej w razie braku ważnego dokumentu
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, płatnej w ciągu 7 dni, zaokrąglonej
do pełnych złotych.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/1196/18
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2018 r.
Pozostałe ceny i koszty
1. Cena normalnego biletu pracowniczo-rodzinnego: 106 zł
2. Cena ulgowego biletu pracowniczo-rodzinnego: 53 zł
3. Wartość biletu pracowniczego dla celów naliczania podatku VAT: 106 zł
4. Kaucja za kartę elektroniczną: 10 zł
5. Zwrot zryczałtowanych kosztów za anulowanie opłaty dodatkowej: 11 zł
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/1196/18
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2018 r.

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH
GRUPA PASAŻERÓW

1 Senatorowie i posłowie na Sejm – na podstawie legitymacji
2 Dzieci do 31.12. roku ukończenia 7 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33
34

LINIE NOCNE,
POSPIESZNE
I ZWYKŁE
BEZPŁATNY
BEZPŁATNY

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/policyj- BEZPŁATNY
nego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna
Niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielBEZPŁATNY
nej egzystencji – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej ZUS Rw-52 i dokumentem tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie opiekun (osoba pełnoletnia) – na podstawie legitymacji osoby
niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo
BEZPŁATNY
całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji) wraz z dokumentem tożsamości osoby
niepełnosprawnej i dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek opiekuna
Niewidomi w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat) – na podstawie
legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady wzroku (oznaczonej
BEZPŁATNY
symbolem „04-O”, „§26 pkt. 1 lit. h”, i O”) lub wypisu z treści orzeczenia z wpisem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
z powodu wady wzroku wraz z dok. tożsamości osoby niepełnosprawnej i dok. tożsamości potwierdzającym wiek przewodnika
BEZPŁATNY
Honorowi Obywatele Miasta Gdyni - na podstawie legitymacji Honorowego Obywatela Gdyni (na wszystkich liniach w granicach Gdyni)
BEZPŁATNY
Osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego wiek
Dzieci niepełnosprawne do 31.12. roku ukończenia 7 lat oraz towarzyszący takiemu dziecku opiekun (osoba pełnoletnia) na podstawie legitymacji
BEZPŁATNY
osoby niepełnosprawnej i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna
Dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. – na postawie legitymacji przedszkolnej
BEZPŁATNY
MENiS–II/181/2 lub MEN-I/52/2 lub zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MENiS-I/137/2 lub MEN-I/53/2
BEZPŁATNY
Uczniowie niepełnosprawni – na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/182/2 lub MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2 lub ART/101/n
Towarzyszący osobom wymienionym w pkt. 10 i 11 opiekun, będący osobą pełnoletnią, któremu prawo to przysługuje również bez towarzystwa osób
BEZPŁATNY
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
Uczestnicy zajęć terapeutycznych – na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą działalność terapeutyczną na rzecz osób
BEZPŁATNY
niepełnosprawnych, potwierdzonego przez Gdyńskie Centrum Zdrowia
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
BEZPŁATNY
terapeutyczną na rzecz osób niepełnosprawnych - na podstawie zaświadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej uczęszczającej na zajęcia do
placówki terapeutycznej, wydanego przez placówkę prowadzącą działalność terapeutyczną na rzecz osób niepełnosprawnych, potwierdzonego przez
Gdyńskie Centrum Zdrowia
Uczniowie* – na obszarze Gdyni – do 31.12. roku ukończ. 20 lat z adresem zamieszkania w Gdyni na podst. legitymacji szkolnej (wg. wzoru MEN i MKiDN)
BEZPŁATNY
(dopuszcza się przejazd w Gm. Kosakowo linią 105 na trasie: Pogórze Górne – Kosakowo Cmentarz Komunalny oraz liniami 194 i 305 na całej ich długości)
BEZPŁATNY
Uczniowie* – na obszarze Sopotu – do 31.12. roku ukończ. 20 lat z adresem zamieszkania w Sopocie na podst. legit. szkolnej (wg. wzoru MEN i MKiDN)
BEZPŁATNY
Uczniowie* – na obszarze Rumi – do 31.12. roku ukończ. 20 lat z z adresem zamieszkania w Rumi na podst. legit. szkolnej (wg. wzoru MEN i MKiDN)
BEZPŁATNY
Uczniowie* – na obszarze gm. Żukowo – do 31.12. roku ukończ. 20 lat z adresem zamieszkania w gm. Żukowo na podst. legit. szkolnej (wg. wzoru MEN i MKiDN)
Uczniowie* – na obszarze gm. Kosakowo – do 31.12. roku ukończ. 15 lat z adresem zamieszkania w gm. Kosakowo na podst. legit. szkolnej (wg. wzoru MEN i MKiDN) BEZPŁATNY
Uczniowie* – na obszarze gm. Szemud – do 31.12. roku ukończ. 20 lat z adresem zamieszkania w gm. Szemud na podst. legit. szkolnej (wg. wzoru MEN i MKiDN) BEZPŁATNY
BEZPŁATNY
Osoby legitymujące się biletem pracowniczym, zapisanym na karcie elektronicznej przez ZKM w Gdyni
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi tj. mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników) lub kobiety, które oddały 15 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników) – na podstawie odpowiedniej legitymacji Honorowego BEZPŁATNY
Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości
BEZPŁATNY
Żołnierze rezerwy w dniu rozpoczęcia ćwiczeń, w trybie natychmiastowym – na podstawie karty powołania wraz z książeczką wojskową
BEZPŁATNY
Przewodnicy podróżujący z psami ratowniczymi, oznaczonymi emblematem Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej
Każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu – każdy pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobo- BEZPŁATNY
wego – na podst. okazanego podczas kontroli biletów ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem
ULGOWY
Kombatanci – na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich
ULGOWY
Uczniowie* do dnia 31.12. roku ukończenia 24 lat – na podstawie legitymacji szkolnej
Słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na podstawie legitymacji
ULGOWY
słuchacza kolegium
ULGOWY
Studenci – na podstawie legitymacji studenckiej
ULGOWY
Doktoranci – na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich
ULGOWY
Młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 16-30 lat – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku
ULGOWY
– na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości
Uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia – na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty
ULGOWY
Młodzieżowej EURO<26 Student lub karty ISIC
ULGOWY
Dzieci i młodzież w wieku do lat 16 uczęszczające do szkół poza granicami. RP – na podst. dokumentu tożsamości ze zdjęciem, zawierającego datę urodzenia
BEZPŁATNY
Osoby posiadające kartę „Gdynia Rodzinna Plus” – na podstawie karty „Gdynia Rodzinna Plus” wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (na
tylko linie zwykłe
liniach zwykłych w granicach Gdyni oraz dopuszcza się przejazd na liniach 105 i 305 na trasie: Pogórze Górne – Kosakowo - Cmentarz Komunalny)

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 I 29

* UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/1196/18
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2018 r.
Przepisy taryfowe
1. System biletu elektronicznego składa się z:
1) części programowej, w której przetwarzane są dane osobowe posiadacza karty (imię i nazwisko, PESEL,
data urodzenia i adres zamieszkania, tj. miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania oraz kod pocztowy)
w celu wystawienia karty oraz ładowania jej biletami, a także prowadzenia ich ewidencji,
2) kart elektronicznych imiennych i na okaziciela lub innych nośników biletu elektronicznego.
2. Karta elektroniczna imienna musi zawierać:
1) nadrukowane na karcie: zdjęcie posiadacza karty oraz dane posiadacza karty, tj. imię i nazwisko;
2) zapisane elektronicznie wewnątrz karty: imię i nazwisko, datę urodzenia.
3. Karta elektroniczna na okaziciela nie zawiera zdjęcia ani danych osobowych posiadacza. Może być
w formie karty plastikowej lub innej zaakceptowanej przez ZKM.
4. Bilet elektroniczny tworzy karta elektroniczna (imienna lub na okaziciela) wydana przez Zarząd
Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni (zwana „eBiletem”) lub karta elektroniczna (imienna lub na
okaziciela) wydana przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Gdańsku lub Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o. (MZK Wejherowo) lub elektroniczna legitymacja studencka wydana przez uczelnię,
z którą ZKM w Gdyni zawarł stosowne porozumienie lub karta elektroniczna wydana przez podmiot, z którym
ZKM zawarł stosowne porozumienie, lub inny nośnik z zapisanym w jej / jego pamięci biletem zgodnym
z cennikiem, okresem obowiązywania i zakresem obowiązywania wskazanym w obowiązującej uchwale
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej
oraz zasad taryfowych.
5. Na elektronicznej karcie imiennej mogą być zapisywane:
1) bilety okresowe imienne lub
2) bilety pracownicze lub pracowniczo-rodzinne lub
3) bilety 24-godzinne.
6. Na elektronicznej karcie na okaziciela mogą być zapisywane wyłącznie bilety na okaziciela.
7. Na elektronicznej legitymacji studenckiej mogą być zapisywane wyłącznie bilety imienne ulgowe.
8. Karta elektroniczna emitowana przez ZKM w Gdyni (imienna lub na okaziciela) wydawana jest po
dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości 10 zł. Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku zwrotu karty
przez pasażera, pod warunkiem, że karta ta nie jest zniszczona.
9. Bilet elektroniczny jest nieważny jeśli:
1) na karcie nie został zapisany bilet ważny na dany okres i zakres, co zostało stwierdzone podczas kontroli
lub
2) karta ze względu na uszkodzenie nie została prawidłowo odczytana przez czytnik kontrolerski.
10. Bilety okresowe (imienne i na okaziciela) występują wyłącznie jako bilety elektroniczne.
11. Bilety okresowe mogą być:
1) miesięczne lub
2) 30-dniowe lub
3) semestralne.
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12. Bilety okresowe mogą występować jako:
1) bilety imienne lub
2) bilety na okaziciela.
13. Miesięczne bilety okresowe imienne, normalne i ulgowe są ważne:
1) od poniedziałku do piątku w określonym miesiącu (z wyłączeniem wszystkich sobót i niedziel) lub
2) we wszystkie dni tygodnia określonego miesiąca.
14. 30-dniowe bilety okresowe imienne, normalne i ulgowe są ważne w okresie 30 kolejnych dni
kalendarzowych od dnia wskazanego przez nabywcę:
1) od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem wszystkich sobót i niedziel) lub
2) we wszystkie kolejne dni.
15. Bilety okresowe na okaziciela są ważne:
1) we wszystkie dni określonego miesiąca lub
2) przez 30 kolejnych dni kalendarzowych.
16. Semestralne bilety okresowe imienne ważne są:
1) przez 4 miesiące we wszystkie dni tygodnia od dnia 1 października do dnia 31 stycznia lub od dnia 1 lutego
do dnia 31 maja lub
2) przez 5 miesięcy we wszystkie dni tygodnia od dnia 1 września do dnia 31 stycznia lub od dnia 1 lutego do
dnia 30 czerwca.
17. Bilet semestralny imienny przysługuje:
1) uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – do 31 grudnia
roku ukończenia 24 lat – na podstawie legitymacji szkolnej;
2) studentom - na podstawie legitymacji studenckiej;
3) dzieciom uczęszczającym do przedszkoli – na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole.
18. Bilet okresowy imienny uprawnia osobę wskazaną na bilecie do realizacji nieograniczonej liczby
przejazdów w okresie ważności biletu.
19. Bilet okresowy na okaziciela uprawnia posiadacza tego biletu do realizacji nieograniczonej liczby
przejazdów w okresie ważności biletu.
20. Bilety okresowe (imienne i na okaziciela) nie podlegają przeliczeniu na bilety jednorazowe, a po
uzyskaniu ważności nie podlegają zwrotowi.
21. W przypadku przejazdu na podstawie biletu okresowego ważnego tylko na obszarze jednego miasta
(gminy), po przekroczeniu granicy gmin obowiązuje bilet w cenie właściwej dla następnego miasta (gminy).
22. Nie dopuszcza się dopłat do biletów okresowych.
23. Bilety jednorazowe występują jako:
1) jednoprzejazdowe lub
2) czasowe.
24. Bilet jednorazowy jednoprzejazdowy uprawnia do realizacji jednego przejazdu i po wykorzystaniu lub
w trakcie wykorzystywania nie może być przekazany innej osobie.
25. Bilet jednorazowy czasowy uprawnia posiadacza tego biletu do realizacji nieograniczonej liczby
przejazdów w okresie wskazanym na bilecie od momentu nadania mu ważności.
26. Bilety jednorazowe czasowe nie podlegają przeliczeniu na bilety jednorazowe jednoprzejazdowe, a po
uzyskaniu ważności nie podlegają zwrotowi.
27. Bilety jednorazowe występują jako bilety:
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1) papierowe, przeznaczone do kasowania w pojeździe komunikacji zbiorowej lub
2) bilety elektroniczne - wyłącznie bilety jednorazowe 24-godzinne.
28. Bilet jednorazowy przeznaczony do kasowania w pojeździe miejskiej komunikacji zbiorowej (w tym
w postaci karnetu) – w celu nadania mu ważności – musi być skasowany niezwłocznie po wejściu do środka
miejskiej komunikacji zbiorowej. Skasowanie biletu oznacza wydruk pełnego kodu cyfrowego z kasownika na
bilecie.
29. Bilet jednorazowy czasowy przeznaczony do kasowania w pojeździe miejskiej komunikacji zbiorowej
(w tym w postaci karnetu) uzyskuje ważność po jednokrotnym skasowaniu podczas realizacji pierwszego
przejazdu.
30. Bilet jednorazowy 24-godzinny, przeznaczony do kasowania w pojeździe miejskiej komunikacji
zbiorowej, opatrzony jest specjalnym nadrukiem: »24-godzinny«.
31. Bilet jednorazowy, przeznaczony do kasowania w pojeździe miejskiej komunikacji zbiorowej, bez
specjalnego nadruku »24-godzinny« nie może być wykorzystany jako bilet 24-godzinny.
32. Dwa bilety 24-godzinne ulgowe, przeznaczone do kasowania w pojeździe miejskiej komunikacji
zbiorowej, mogą być łączone w celu uzyskania biletu 24-godzinnego normalnego, pod warunkiem, że zostaną
one skasowane w tym samym pojeździe, w tym samym czasie (w tej samej lub w kolejnej minucie).
33. Bilet 1-godzinny, przeznaczony do kasowania w pojeździe miejskiej komunikacji zbiorowej, opatrzony
jest specjalnym nadrukiem: »1-godzinny«.
34. Bilety jednorazowe, przeznaczone do kasowania w pojeździe miejskiej komunikacji zbiorowej, bez
specjalnego nadruku »1-godzinny« nie mogą być wykorzystane jako bilet 1-godzinny.
35. Dwa bilety 1-godzinne ulgowe, przeznaczone do kasowania w pojeździe miejskiej komunikacji
zbiorowej, mogą być łączone w celu uzyskania biletu 1-godzinnego normalnego, pod warunkiem, że zostaną
one skasowane w tym samym pojeździe, w tym samym czasie (w tej samej lub w kolejnej minucie).
36. Bilety jednorazowe jednoprzejazdowe, przeznaczone do kasowania w pojeździe miejskiej komunikacji
zbiorowej, mogą być łączone w celu uzyskania odpowiedniego nominału, pod warunkiem, że zostały
skasowane w tym samym pojeździe, w tym samym czasie (w tej samej lub w kolejnej minucie).
37. Bilet jednogodzinny zachowuje ważność do końca trasy w pojeździe, w którym został skasowany,
nawet po upływie jednej godziny.
38. Ważność biletów jednorazowych 24-godzinnych elektronicznych określa pasażer w chwili zakupu.
39. Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Gdyni dopuszcza się przejazd w Gminie
Kosakowo liniami 105 i 305 na trasie Pogórze Górne – Kosakowo Cmentarz Komunalny oraz liniami 194 i 265
na trasie Pogórze Górne - Suchy Dwór.
40. Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Rumi, Redy i Miasta Wejherowo dopuszcza się
przejazd w Gminie Kosakowo liniami 86 i N86.
41. Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Gminy Wejherowo i Rumi dopuszcza się
przejazd w Gminie Kosakowo liniami 86 i N86.
42. Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Rumi dopuszcza się przejazd w Gminie
Kosakowo liniami 86 i N86.
43. Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Gminy Wejherowo i Rumi dopuszcza się
przejazd w Redzie liniami 84 i 87.
44. Na podstawie biletu okresowego ważnego w granicach Rumi dopuszcza się przejazd w Redzie liniami
84 i 87.
45. Na podstawie biletu jednoprzejazdowego ważnego na linii zwykłej albo czasowego ważnego 1 godzinę
na liniach zwykłych dopuszcza się przejazd linią pospieszną w granicach Rumi, Sopotu i Żukowa.
46. Obszar taryfowy poszczególnych miast (gmin) jest wyznaczony granicami taryfowymi:
Granica

Trasa przez:

Ulica

Przystanek
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Gdynia - Gdańsk

Obwodnicę

Gdynia - Sopot
Gdynia - Sopot
Gdynia - Gmina
Żukowo
Gdynia - Rumia
Gdynia - Rumia

Orłowo
Brodwino

Obwodnica
Trójmiasta
al. Zwycięstwa
Malczewskiego

Chwaszczyno

Chwaszczyńska

Centrum Nadawcze RTV n/ż

Cisowę
Cisowę

Morska
Hutnicza

Pogórze

Czernickiego

Cisowa Granica Miasta
Hutnicza - Działki n/ż
w kier. Gminy Kosakowo: Pogórze
Górne
w kier. Gdyni: Pogórze - Pogórze
Górne

Babie Doły

Zielona

Babie Doły Plaża

Łężyce

Marszewska

Leśniczówka Rogulewo n/ż

Dębogórze

Kwietniowa

Kazimierz - Kazimierska

Pas startowy

Rumska

Kazimierz - Rumska n/ż

Dębogórze-Wybudowanie

Dębogórska

Dębogórze-Wybudowanie - Długa

Białą Rzekę

Gdańska

w kier. Redy: Obwodowa n/ż
w kier. Rumi: Dolna n/ż

Szmeltę

Kamienna

Rumia Szmelta

Śmiechowo

Gdańska

Śmiechowo - Ogrodowa

Osowę

Kielnieńska

Myśliborska

Żabiankę
Żabiankę

Czyżewskiego
al. Niepodległości

Czyżewskiego n/ż
Kasztanowa

Koleczkowo

Chylońska

Koleczkowo - Młyńska n/ż

Karczemki

w kier. Chwaszczyna: Chwaszczyno Boczna n/ż
w kier. Szemuda: Karczemki Tuchomska n/ż

Gdynia - Gmina
Kosakowo
Gdynia - Gmina
Kosakowo
Gdynia - Gmina
Wejherowo
Gmina Kosakowo
- Rumia
Gmina Kosakowo
- Rumia
Gmina Kosakowo
- Rumia
Rumia - Reda
Rumia - Gmina
Wejherowo
Reda - Miasto
Wejherowo
Gmina Żukowo Gdańsk
Sopot - Gdańsk
Gdańsk - Sopot
Gmina
Wejherowo Gmina Szemud
Gmina Żukowo Gmina Szemud

Dobrzewino

Bernadowska n/ż
Brodwino - Szkoła
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/1196/18
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2018 r.
Przepisy dotyczące biletów pracowniczych i pracowniczo-rodzinnych
1. Bilet pracowniczy przysługuje:
1) pracownikom (niezależnie od stażu pracy) gdyńskich gminnych jednostek organizacyjnych komunikacji
miejskiej,
2) kierowcom (niezależnie od stażu pracy) przedsiębiorstw niebędących gdyńskimi gminnymi jednostkami
organizacyjnymi komunikacji miejskiej, a zatrudnionych przez ZKM w Gdyni, którzy obsługują wyłącznie
linie komunikacji miejskiej.
2. Bilet pracowniczo-rodzinny przysługuje:
1) emerytom i rencistom pod warunkiem, że bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli
zatrudnieni na więcej niż ½ etatu i posiadają co najmniej 5-letni, nieprzerwany staż pracy w gdyńskich
gminnych jednostkach organizacyjnych komunikacji miejskiej,
2) współmałżonkom i dzieciom pracowników, emerytów i rencistów gdyńskich gminnych jednostek
organizacyjnych komunikacji miejskiej pod warunkiem, że:
a) pracownik jest zatrudniony na więcej niż ½ etatu i przepracował co najmniej 12 m-cy w gdyńskich
gminnych jednostkach organizacyjnych komunikacji miejskiej,
b) emeryt lub rencista bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę zatrudniony był na więcej niż
½ etatu i osiągnął co najmniej 5-letni, nieprzerwany staż pracy w gdyńskich gminnych jednostkach
organizacyjnych komunikacji miejskiej,
3) wdowom i wdowcom po pracownikach, emerytach i rencistach oraz ich dzieciom pod warunkiem, że:
a) nie zawarli ponownie związku małżeńskiego,
b) pracownik bezpośrednio przed zgonem był zatrudniony na więcej niż ½ etatu i przepracował co najmniej
12 m-cy w gdyńskich gminnych jednostkach organizacyjnych komunikacji miejskiej,
c) emeryt lub rencista, bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę, zatrudniony był na więcej niż
½ etatu i osiągnął co najmniej 5-letni, nieprzerwany staż pracy w gdyńskich gminnych jednostkach
organizacyjnych komunikacji miejskiej.
3. Dzieciom wymienionym w ust. 2 pkt. 2 i 3 bilet pracowniczo-rodzinny przysługuje do 31 grudnia roku
ukończenia 16 lat lub do chwili zakończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż:
1) do dnia 31 grudnia roku ukończenia 24 lat w przypadku uczęszczania do szkoły podstawowej,
ponadpodstawowej, gimnazjum lub ponadgminazjalnej.
2) do dnia 31 grudnia roku ukończenia 25 lat w przypadku studiowania.
4. Pobieranie nauki należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni dostarczonym do ZKM
w Gdyni.
5. Bilety pracownicze i pracowniczo-rodzinne należy posiadać w czasie przejazdu i okazywać do kontroli.
6. Bilet pracowniczy i pracowniczo-rodzinny ważny jest przez jeden rok – od 1 stycznia do 31 grudnia
danego roku.
7. Bilet pracowniczy jest nieodpłatny.
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8. Ulgowe bilety pracowniczo-rodzinne przysługują osobom określonym w ust. 2, pkt 1 oraz dzieciom
określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz współmałżonkom, wdowom i wdowcom określonych w ust. 2 pkt 2 i 3 o ile
uprawnienie takie wynika z ogólnych uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określonych
w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Bilety pracownicze i pracowniczo-rodzinne uprawniają do korzystania we wszystkie dni tygodnia
z wszystkich linii ZKM w Gdyni (z wyjątkiem linii tramwaju wodnego).
10. Bilety pracownicze i pracowniczo-rodzinne występują wyłącznie jako bilety elektroniczne.
11. Bilety pracownicze i pracowniczo-rodzinne dla osób wymienionych w ust.1 i 2 są zapisywane na
kartach elektronicznych przez ZKM w Gdyni na podstawie list sporządzanych przez gdyńskie gminne jednostki
organizacyjne komunikacji miejskiej w Gdyni i przedsiębiorstwa nie będące gdyńskimi gminnymi jednostkami
organizacyjnym komunikacji miejskiej, a zatrudniane przez ZKM w Gdyni.
12. Kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do przejazdów ulgowych należy dostarczyć do ZKM
w Gdyni.
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/1196/18
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 marca 2018 r.
Ceny i przepisy dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych minibusami
1. Opłaty za przejazd minibusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych
1) Opłata za jednorazowy przejazd w granicach administracyjnych Gdyni: 12 zł
2) Opłata za karnet 20-przejazdowy ważny w granicach administracyjnych Gdyni: 180 zł
3) Opłata za przewóz każdego następnego opiekuna towarzyszącego niepełnosprawnemu (pierwszy korzysta
z przejazdu bezpłatnie) dla każdego niepełnosprawnego w granicach administracyjnych Gdyni: 6 zł
4) Opłata za przewóz osoby towarzyszącej, niebędącej opiekunem (z zastrzeżeniem dysponowania przez tę
osobę fotelikiem bezpieczeństwa dla dzieci, jeśli wymagają tego przepisy kodeksu drogowego), będącej
pod opieką osoby niepełnosprawnej, uprawnionej do przejazdów ulgowych środkami komunikacji
zbiorowej (osoba uprawniona do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji zbiorowej – korzysta
z przejazdu bezpłatnie): 6 zł
5) Opłata za rezygnację z zamówionego kursu po podstawieniu pojazd: 12 zł
6) Opłata za przekroczenie każdej granicy administracyjnej gminy (przy przyjęciu najkrótszej przestrzennie
drogi): 12 zł
7) Opłata za przewóz każdego następnego opiekuna towarzyszącego niepełnosprawnemu (pierwszy korzysta
z przejazdu bezpłatnie) poza granicami administracyjnymi Gdyni – dodatkowo za przekroczenie każdej
granicy administracyjnej gminy (przy przyjęciu najkrótszej przestrzennie drogi): 6 zł
8) Opłata za przewóz osoby towarzyszącej, niebędącej opiekunem (z zastrzeżeniem dysponowania przez tę
osobę fotelikiem bezpieczeństwa dla dzieci, jeśli wymagają tego przepisy kodeksu drogowego), będącej
pod opieką osoby niepełnosprawnej, uprawnionej do przejazdów ulgowych środkami komunikacji
zbiorowej (osoba uprawniona do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji zbiorowej – korzysta
z przejazdu bezpłatnie) poza granicami administracyjnymi Gdyni – dodatkowo za przekroczenie każdej
granicy administracyjnej gminy (przy przyjęciu najkrótszej przestrzennie drogi): 6 zł
9) Opłata za postój na życzenie pasażera – za każdą rozpoczętą godzinę (w celu zrealizowania kursu
powrotnego dopuszcza się czas oczekiwania na pasażera do 30 minut nieodpłatnie): 36 zł
2. Przepisy dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych minibusami
1) Minibusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych kursują w ramach komunikacji miejskiej
na obszarze funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Zarządu Transportu Miejskiego
w Gdańsku i Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie.
2) Do korzystania z przejazdów minibusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w kursach
rozpoczynających się lub kończących w Gdyni uprawnione są osoby niepełnosprawne, zamieszkałe
w Gdyni - na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Uprawnionymi do kontroli dokumentów potwierdzających niepełnosprawność oraz zameldowanie są
dyspozytorzy Dyspozytorni Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych ZKM lub kierowcy
minibusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, wykonujący przewozy na zlecenie
ZKM.
3) Dzieci do lat 7 mają prawo do przejazdów bezpłatnych - na podstawie legitymacji dziecka
niepełnosprawnego.
4) Dzieci i młodzież niepełnosprawna zamieszkała w Gdyni, mają prawo do przejazdów bezpłatnych
w okresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – na podstawie legitymacji szkolnej MENiSII/181/2 lub MEN-I/52/2 lub legitymacji MENiS-II/182/2 lub MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2 lub
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ART/101/n lub zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MENiSI/137/2 lub MEN-I/53/2.
5) Usługi minibusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych są świadczone przy
zachowaniu następujących zasad pierwszeństwa:
a) dzieci i młodzież niepełnosprawna w kursach związanych z nauką szkolną, uczęszczające do
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a w szczególności osoby poruszające się na wózkach
oraz nieposiadające bezpośredniego połączenia między miejscem zamieszkania a miejscem nauki linią
autobusową lub trolejbusową obsługiwaną przez pojazdy niskopodłogowe,
b) uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, w kursach
związanych z nauką szkolną, a w szczególności osoby poruszające się na wózkach oraz nieposiadające
bezpośredniego połączenia między miejscem zamieszkania a miejscem nauki linią autobusową lub
trolejbusową obsługiwaną przez pojazdy niskopodłogowe,
c) osoby niepełnosprawne uczęszczające na rehabilitację, o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, a w szczególności osoby poruszające się na wózkach oraz nieposiadające
bezpośredniego połączenia między miejscem zamieszkania a miejscem rehabilitacji linią autobusową lub
trolejbusową obsługiwaną przez pojazdy niskopodłogowe,
d) osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
e) pozostałe osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w szczególności z tytułu upośledzenia narządu ruchu, narządu wzroku, upośledzenia umysłowego oraz
chorób neurologicznych i dzieci do lat 7.
6) Jeśli nikt z osób uprawnionych wskazanych w pkt 2 nie zgłosił zamówienia na przejazd minibusem
przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, do przejazdu, w kursach rozpoczynających się lub
kończących w Gdyni do przewozu mają prawo osoby niepełnosprawne, niezameldowane w Gdyni,
poruszające się wózku – na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
7) Harmonogram przewozów regularnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkól
ponadgimnazjalnych, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 4, ustalany jest na początku każdego semestru
szkolnego. W oparciu o harmonogram przewozów przyjmowane są zlecenia na stałe przewozy pozaszkolne
i przewozy incydentalne. Korekty harmonogramu przewozów regularnych w trakcie semestru szkolnego,
z uwagi na zmiany indywidualnego planu zajęć szkolnych, dokonywane są w miarę posiadanych
możliwości przewozowych, tj. w sytuacji nie kolidowania z przyjętymi uprzednio przewozami regularnymi
– zarówno szkolnymi, jak i pozaszkolnymi.

