
 

 

UCHWAŁA NR LVI/1348/17 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920 i 1954 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 730) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 915 oraz z 2016 r. poz. 1954 i 2260) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w spra-

wie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

poz. 1293), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLIII/1135/17 z dnia 15 marca 2017 r. (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1372) i Nr L/1265/17 z dnia 24 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2831), 

otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Tomasz Kacprzak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 września 2017 r.

Poz. 3940



Załącznik  

do uchwały Nr LVI/1348/17 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia  30 sierpnia 2017 r. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XLII/1108/17 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 22 lutego 2017 r. 

Opłaty bezgotówkowe w systemie wejście/wyjście 

Lp. Opłaty bezgotówkowe w systemie 

wejście/wyjście, obowiązujące w 

formie pilotażu w oznakowanych 
pojazdach wyposażonych w elek-

troniczne urządzenia służące do 

poboru opłat w systemie wej-
ście/wyjście 

Cena za przeje-
chany przystanek,  

taryfa normalna – 
Strefa 1 

 

Cena za przeje-
chany przysta-

nek, taryfa 
ulgowa – Strefa 1 

 

Cena za przeje-
chany przysta-

nek, taryfa 
normalna – 

Strefa 2 

 

Cena za przeje-
chany przysta-

nek, taryfa 
ulgowa – Strefa 2 

 

Cena za przeje-
chany przysta-

nek, taryfa 
normalna – 

Strefa 1+2  

Cena za przeje-
chany przysta-

nek, taryfa 
ulgowa – Strefa 

1+2  

1. pierwszy przystanek 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł 
2. od 2 do 7 przystanku, za każdy 

przystanek 
0,20 zł 0,10 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,20 zł 0,10 zł 

3. od 8 do 13 przystanku, za każdy 

przystanek 
0,10 zł 0,05 zł 0,10 zł 0,05 zł 0,10 zł 0,05 zł 

4. od 14 do 20 przystanku, za każdy 
przystanek 

0,08 zł 0,04 zł 0,08 zł 0,04 zł 0,08 zł 0,04 zł 

5. 21 i każdy następny przystanek 0,06 zł 0,03 zł 0,06 zł 0,03 zł 0,06 zł 0,03 zł 
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