UCHWAŁA NR XX/246/2016
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na
terenie Gminy Szemud.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (T. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (T. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1440, ze zmianami) oraz art. 33a ust. 3 – 6
i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (T. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 915),
działając zgodnie z § 1 Porozumienia z Miastem Gdynia o wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego na obszarze Gminy Szemud,
Rada Gminy Szemud uchwala co następuję:
§ 1. Ustala się ceny biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe na terenie Gminy Szemud
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 01 września
2016 roku.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Szemud nr XX/182/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy
Szemud.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Szemud
nr XX/246/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ceny za usługi transportu komunalnego na obszarze
GMINY SZEMUD
organizowanej przez ZKM Gdynia
CENA BILETÓW JEDNORAZOWYCH
BILET

ZAKRES WAŻNOŚCI

normalny (zł)

ulgowy (zł)

Ceny biletów jednoprzejazdowych
Ważny na linii zwykłej

Ważny na linii nocnej, pospiesznej,
specjalnej i zwykłej

3,20

1,60

4,20

2,10

Ceny biletów czasowych

Ważny 1 godzinę na liniach zwykłych
Ważny 1 godzinę na liniach
zwykłych, pospiesznych, specjalnych
i nocnych
Ważny 24 godzinę na liniach
zwykłych, pospiesznych, specjalnych
i nocnych

3,80

1,90

4,80

2,40

13,00

6,50

CENY BILETÓW OKRESOWYCH

Ceny biletów miesięcznych lub 30 dniowych (zł)
Rodzaj linii
Na linie nocne,
pospieszne i
zwykłe w
granicach Gminy
Szemud

normalny

ulgowy

Bilet na okaziciela
ważny we
wszystkie dni
tygodnia

64

32

75

Bilet imienny

Ważny od poniedziałku do piątku
normalny

ulgowy

58

29

Ważny we wszystkie dni tygodnia

Ceny biletów semestralnych

Bilet imienny (ulgowy)

Rodzaj biletu

Na linie nocne, pospieszne i zwykłe w
granicach Gminy Szemud

4 – miesięczny
ważny we wszystkie dni tygodnia
01.10-31.01
lub
01.02. - 31.05.

5 – miesięcznych
ważny we wszystkie dni tygodnia
01.09. - 31.01
lub
01.02. - 30.06.

122

152
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