
Uchwała Nr XXI/29/2012 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 marca 2012 roku 
 
 
 
w sprawie: przyjęcia cen biletów jednorazowych i okresowych za wewnątrzgminne 
przewozy osób. 
 
 
Na podstawie art. 10 ust 1 i art.40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  ( tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm. ) zgodnie z § 1 
Porozumienia z Miastem Gdynia o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego na obszarze gminy Kosakowo 
 
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
1. Przyjmuje się ceny biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej 

autobusowej realizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej Gdynia w gminie 
Kosakowo przedstawione w załączniku nr 1 obowiązujące od dnia 1 czerwca 2012 roku. 

 
§ 2 

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

 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXI/29/2012 
Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 29 marca 2012 roku 

 
CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH 

Zakres ważności Bilet 
normalny ulgowy 

Ceny biletów jednoprzejazdowych 
Ważny na linii zwykłej 3,00 1,50 
Ważny na linii nocnej, pospiesznej, specjalnej i 
zwykłej 

4,00 2,00 

Ceny biletów czasowych 
Ważny 1 godzinę na liniach zwykłych 
 

3,60 1,80 

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

4,60 2,30 

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

12,00 6,00 

 
Opłaty dodatkowe za: 

cena[zł] 
Płatne w ciągu 7 

dni 
Płatne w terminie 

późniejszym 
Przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu 
 

126,00 180,00 

Przejazd bez ważnego dokumentu 
poświadczającego uprawnienie do przejazdu 
ulgowego w przypadku przejazdu realizowanego 
na podstawie ważnego biletu ulgowego 
 

100,80 144,00 

Przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu, albo 
zwierząt lub rzeczy dopuszczonych do przewozu na 
warunkach szczegółowych – bez zachowania tych 
warunków 
 

50,40 72,00 

Zatrzymanie lub zmianę trasy 
 

540,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Nowe ceny biletów powinny zostać wprowadzone od dnia 1 czerwca 2012 r.  
we wszystkich gminach obsługiwanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Zmiana 
cen w tym samym czasie ma nastąpić również w ramach komunikacji organizowanej przez 
ZTM w Gdańsku i MZK Wejherowo. 

Podwyżkę zaproponowano na poziomie 5-9%, w zależności od rodzaju biletu. 
Uzasadnieniem podwyżki cen jest wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji 

miejskiej, w szczególności wzrost cen paliw. Koszty paliwa autobusowego w 2011 r. w 
stosunku do 2010 r. przeciętnie wzrosły o 21%, co podwyższyło koszt wozokilometra o 30 gr.  
W rezultacie całkowite koszty paliwa autobusowego zużytego przez wszystkich operatorów 
ZKM wzrosły rok do roku o 4 350 tys. zł. Proponowana podwyżka cen biletów powinna 
zapewnić całej gdyńskiej komunikacji miejskiej dodatkowe przychody w skali 12 m-cy  
w wysokości 2 200 tys. zł. 

Nie założono wzrostu cen biletów okresowych, tj. 30-dniowych, miesięcznych  
i semestralnych, chcąc zapewnić stałym użytkownikom komunikacji miejskiej atrakcyjne 
warunki podróżowania komunikacją miejską i zachęcić osoby niebędące stałymi 
użytkownikami komunikacji miejskiej do zmiany zachowań komunikacyjnych. 

Mając na uwadze względy formalno-prawne i techniczne związane  
z wprowadzeniem nowej taryfy – uchwała Rady Gminy Kosakowo powinna być podjęta do 
końca lutego 2012 r. 

 


