
ANEKS Nr 9/2017

z dnia 13.11.2017 r.

do Porozumienia o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze 
Gminy Wejherowo zawartego w dniu 09.04.2004 roku,

pomiędzy:
Gminą Miastem Wejherowo, Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, reprezentowaną przez 

Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandt,
a

Gminą Wejherowo ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, reprezentowaną przez Wójta Henryka 
Skwarło.

Strony ustalają co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się treść § 2 Porozumienia, która otrzymuje następujące brzmienie:

„Przepisy porządkowe przyjęte uchwałą nr VIk/V/46/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 
28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających 
z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w Wejherowie obowiązują na liniach 
autobusowych organizowanych przez Urząd Miasta Wejherowo na obszarze administracyjnym 
Gminy Wejherowo i stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.”.

2. W załączniku nr 1 do Porozumienia ustęp II otrzymuje następujące brzmienie:

1) Opłata dodatkowa pobierana w razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu: 60-krotność ceny 
najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

2) Opłata dodatkowa pobierana w razie naruszenia przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt: 25-krotność 
ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

3) Opłata dodatkowa pobierana w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

4) Opłata dodatkowa pobierana w razie spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmianę 
trasy środka transportu: 190-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

5) Opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub 
umorzeniem opłaty dodatkowej: 6% opłaty dodatkowej pobieranej w razie braku ważnego dokumentu 
poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.

6) W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych 
określonych w pkt. 1 i 2 obniża się o 50%.

7) W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu 
zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1, 2 i 3 obniża 
się o 30%.
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3. W punkcie 1 „uprawnieni do korzystania z przejazdów bezpłatnych” ustępu III załącznika nr 1 – dodaje 
się kolejny podpunkt 13 o brzmieniu:

„w każdym roku szkolnym w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca – każdy 
uczeń/uczennica szkoły podstawowej zameldowany w granicach administracyjnych Miasta 
Wejherowo lub Miasta Reda lub Gminy Luzino – na podstawie wejherowskiej karty 
elektronicznej z zakodowanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego i ważną legitymacją 
szkolną”.

4. Pozostałe postanowienia Porozumienia i Załącznika Nr 1 pozostają bez zmian.

§ 2. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

  

 

Wójt Gminy Wejherowo

Henryk Skwarło

Prezydent Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
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