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UCHWAŁA NR XLIII/1135/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 15 marca 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 samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), 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), 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. W Przepisach taryfowych w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Łodzi, stanowiących załącznik
Nr 1 do uchwały Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

21)

studenci wyższych uczelni, wpisanych na ważna legitymacja studencka;
listy uczelni ministerstwa właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego, podczas
Juwenaliów organizowanych przez
uczelnie wyższe, których siedziby
znajdują się na terenie miasta Łodzi,
na całej trasie linii przejeżdżających
przez odcinki ulic i alei: Pomorskiej
od Kopcińskiego do Konstytucyjnej;
Narutowicza od Kopcińskiego
do Konstytucyjnej; Politechniki
od Radwańskiej do Wróblewskiego;
Wólczańskiej od Radwańskiej
do Wróblewskiego

b) w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

27)

–2–
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podróżujący w dniach 2-4 kwietnia
2017 r.

2) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2)

weterani i weterani poszkodowani

legitymacja weterana lub legitymacja weterana
poszkodowanego
wraz
z
dokumentem
potwierdzającym tożsamość;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, z mocą od dnia 2 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi
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