
UCHWAŁA NR XXXVI/1/2017
RADY MIASTA PUCKA

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat obowiązujących przy korzystaniu z przewozu osób na terenie miasta 
Puck:"Linia po Pucku", organizowanych przez Miasto Puck od dnia 1 października 2017 r. do dnia 

31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 827) Rada Miasta Puck,

uchwala co następuje

§ 1. Ustala się ceny za przewóz osób na terenie miasta Puck: „Linia po Pucku” organizowany przez 
MiastoPuck w wysokości : normalny - 2,00 zł ulgowy- 1,00 zł w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 
31 grudnia 2017 r.

§ 2. „Linia po Pucku” obejmuje przejazd środkami komunikacji zbiorowej na trasie: Intermarche-Helska –
Żarnowiecka – Swarzewska -Topolowa – Wejherowska – Paderewskiego – Żeromskiego – Sychty – Mestwina 
– Nowa – Wejherowska – Orzeszkowej-Asnyka – Kolejowa – I AWP – Przebendowskiego- al. Lipowa - Nowy 
Świat (parking dla autobusów) – al. Lipowa – 1-go Maja - Męczenników Piaśnicy – Nowy Świat – Plac 
Obrońców Wybrzeża – Morskiego Dywizjonu Lotniczego – 10- Lutego – Helska – Intermarche, zgodnie 
z załącznikiem mapowym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnieni są:

1) dzieci w wieku do 7 lat,

2) uczniowie i studenci do 24 roku życia na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej.

3) osoby niepełnosprawne na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem.

§ 4. Do skorzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

1) osoby , które ukończyły 75 rok życia,

2) Honorowi i Zasłużeni dla miasta Puck

§ 5. 1. Do jednokrotnego przejazdu „Linią po Pucku” uprawnia ważny bilet na okaziciela wraz 
z dokumentem ze zdjęciem upoważniającym do ulgowego i darmowego przejazdu.

2. Przez jednokrotny przejazd rozumie się skorzystanie z jednorazowego przejazdu na trasie dowolnej 
długości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kozakiewicz
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