Uchwała Nr VI/35/2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej
komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Szemud.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 Ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz.
1050 z późn. zmianami) zgodnie z § 1 Porozumienia z Miastem Gdynia o wspólnej realizacji
zdań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Szemud.
Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:
§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
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do wszystkich
biletów o terminie ważności od 1 maja 2011 roku.
§3
Traci moc Uchwała Rady Gminy Szemud nr XXXIII/298/2009 z dnia 18.06..2009 w
sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji
zbiorowej na terenie Gminy Szemud.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/35/2011 z dnia 30.03.2011 r.

CENY BILETÓW W GMINIE SZEMUD
na liniach organizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH
Bilet
Zakres ważności

normalny
Ceny biletów jednoprzejazdowych

ulgowy

2,80

Ważny na linii zwykłej

1,40

3,80
Ceny biletów czasowych

1,90

Ważny na linii nocnej, pospiesznej , specjalnej i zwykłej

3,40

1,70

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

4,40

2,20

Ważny 24 godziny na liniach nocnych, pospiesznych,
specjalnych i zwykłych

11,00

5,50

Ważny 1 godzinę na liniach zwykłych

CENY BILETÓW OKRESOWYCH
Ceny biletów miesięcznych lub 30-dniowych [zł]
Bilet imienny
Rodzaj linii

ważny od poniedziałku do piątku
normalny
ulgowy

56

Nocne, pospieszne i zwykłe w granicach Gminy

28

ważny we wszystkie dni tygodnia
normalny
ulgowy

62

31

Bilet na okaziciela
ważny we wszystkie dni
tygodnia

73

Ceny biletów semestralnych [zł]
Bilet imienny
Rodzaj linii

Nocne, pospieszne i zwykłe w granicach Gminy

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

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

118

147

