
UCHWAŁA NR LV/1611/18
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska 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 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 i 1000), art. 4 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 827) w związku z art. 50a. ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136 i 2371; z 2018r. poz. 317 i 650), art. 34a 
ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017r. poz.1983) uchwala się, 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) zmienionej uchwałą nr 
XLVIII/1452/18 z dnia 22 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 989) w  § 7 ust 1. po 
pkt. 20 dodaje się punkty 21 i 22 w brzmieniu:

„21) dzieci do 31 grudnia roku ukończenia 7 lat na podstawie Karty Sopockiej – na terenie miasta 
Gdańska na liniach: 117, 122, 143 i N1.

22) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do 
31 grudnia roku ukończenia 20 lat, z adresem zamieszkania w Sopocie, na podstawie legitymacji 
szkolnej, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz.170) lub legitymacji szkolnej, której wzór określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz.551) - na terenie miasta Gdańska na liniach: 117, 122, 143 i N1.”.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 30 lipca 2018 r.

Poz. 3098



2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska

Bogdan Oleszek
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