UCHWAŁA NR XIV/384/15
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 24 września 2015 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ; zm. z 2013 r. poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.
1072), art. 4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.236), art.50a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz.13; Nr 228 poz. 1368, zm. z 2014 r.: poz.423,
poz.915, zm. z 2015 r.: poz.390), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo
przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 915)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale 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 o opłat manipulacyjnych, zmienionej uchwałą Nr XLIV/1254/09 Rady
Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr VII/82/11 Rady Miasta Gdańska z dnia
17 lutego 2011 roku, uchwałą Nr XXIV/474/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2012 roku oraz
uchwałą Nr XXXVIII/841/13 z dnia 23 maja 2013 roku wprowadza się następującą zmianę:
w § 7 ust.1 dodaje się pkt 17) o następującym brzmieniu:
„17) osoby korzystające z wewnętrznej linii autobusowej nr 107 organizowanej przez Gminę
Miasta Gdańska na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Gmina Miejska Pruszcz Gdański zwróciła się do Gminy Miasta Gdańska
o zorganizowanie na jej terenie w ramach obowiązującego Porozumienia Międzygminnego
z dn. 17 grudnia 2003 r. nowej, bezpłatnej wewnętrznej linii autobusowej. Przychylając się
w powyższego wniosku oraz mając na uwadze, że zapisy w/w Porozumienia
Międzygminnego pozostawiają uchwalanie cen biletów oraz uprawnień do korzystania
z przejazdów ulgowych i bezpłatnych realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański w gestii Gminy Miasta Gdańska, w niniejszym projekcie uchwały proponuje się
zapis uwzględniający bezpłatne przejazdy na wewnętrznej linii autobusowej. Zgodnie
z metodologią obliczania kosztów, przychodów i dopłat budżetowych do komunikacji
miejskiej organizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, określonej
w umowie wykonawczej do w/w Porozumienia Międzygminnego, Gmina Miejska Pruszcz
Gdański sfinansuje wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem tej linii.
Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje skutków finansowych dla budżetu miasta.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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