
UCHWAŁA NR XV/202/2020 
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na linii 107 na terenie Pruszcza Gdańskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 50 a ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, poz. 1495, poz. 2493; z 2020 r. poz. 400, poz. 462, poz. 875) Rada Miasta 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego bezpłatną komunikację miejską na linii 107 na 
terenie Pruszcza Gdańskiego. 

§ 2. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego na podstawie Pruszczańskiej 
Karty Mieszkańca. 

§ 3. Traci moc: uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 24 czerwca 2015 r. 
w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na linii wewnętrznej 
na terenie Pruszcza Gdańskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Małgorzata Czarnecka - 
Szafrańska 
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UZASADNIENIE

W roku 2015 Rada Miasta Pruszcz Gdański przyjęła uchwałę Nr IX/79/2015

z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej

na linii wewnętrznej na terenie Pruszcza Gdańskiego. Z ww. linii 107 mogli korzystać wszyscy pasażerowie

bez względu na miejsce zamieszkania. Wprowadzenie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca umożliwi

ograniczenie prawa do korzystania z bezpłatnej komunikacji wyłącznie dla mieszkańców Pruszcza

Gdańskiego. Ponadto, wprowadzenie opłat za przejazdy autobusami linii 107 dla pasażerów nie będących

mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego poprawi dochodowość komunikacji zbiorowej,

a tym samym spowoduje zmniejszenie kosztów funkcjonowania komunikacji zbiorowej na ww. linii.

W związku z powyższym wnoszę pod obrady sesji Rady Miasta niniejszy projekt uchwały.
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