
ZARZl\DZENIE Nr 506g NII/16 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 28 r;vc.uJ()t'&- 2016 r. 

w sprawie przyj~cia Regulaminu okreslaj~cego szczegolowy tryb i warunki wydawania 

zgod oraz pobierania oplat za korzystanie z przystankow komunikacyjnych, ktorych 

wlascicielem lub zarz~dzaj~cym jest Miasto Lodz. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 

i 1948), w zwi¢u z uchwal,! Nr XXV/585116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 lute go 

2016 r. w sprawie okreslenia przystank6w komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad 

korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz,!dzaj,!cym jest 

Miasto L6dz (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1196), zmienion,! uchwal,! Nr XXXVII/977116 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5339) oraz 

uchwal,! Nr XIV/303115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia 

stawek oplaty za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub 

zarz'!dzaj'!cym jest Miasto L6dz (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3015), zmienion,! uchwal,! 

Nr XXXVII949116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 paidziemika 2016 r. (Dz. Urz. Woj. 

L6dzkiego poz. 4574) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Wprowadzam Regulamin okreslaj,!cy szczeg6lowy tryb i warunki wydawania 

zg6d oraz pobierania oplat za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych 

wlascicielem lub zarz'!dzaj'!cym jest Miasto L6dz, stanowi,!cy zal,!cznik do zarz,!dzenia, 

zwany dalej Regulaminem. 

2. Regulamin dotyczy przystank6w wymienionych w Wykazie przystank6w 

komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Lodzi, kt6rych wlascicielem 

lub zarz'!dzaj'!cym jest Miasto L6dz, stanowi,!cym zal'!cznik Nr 1 do uchwaly 

Nr XXV/585/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie okreslenia 

przystank6w komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad korzystania z przystank6w 

komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz'!dzaj'!cym jest Miasto L6dz (Dz. Urz. Woj. 



L6dzkiego poz. 1196), zmienion'l uchwal'l Nr XXXVII/977116 Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 16listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5339). 

3. Wysokosc oplaty za korzystanie z przystank6w okresla uchwala Nr XIV/303115 Rady 

Miejskiej w Lodzi z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek oplaty za korzystanie 

z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz'ldzaj'lcym jest Miasto L6dz 

(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3015), zmieniona uchwal'l Nr XXXVII949/16 Rady Miejskiej 

w Lodzi z dnia 19 pazdziemika 2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4574). 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Zarz'ldu Dr6g i Transportu. 

§ 3. Traci moc zarz'ldzenie Nr 1748NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 sierpnia 

2015 r. w sprawie przyjycia Regulaminu okreslaj'lcego szczeg610wy tryb i warunki 

wydawania zg6d oraz pobierania oplat za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, 

kt6rych wlascicielem lub zarz'ldzaj'lcym jest Miasto L6dz. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Regulamin 

Za1'lcznik 

do zarz'ldzenia Nr50GS NIII16 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia ~g '3\'lM1nlo... 2016 r. 

okreslaj~cy szczeg610wy tryb i warunki wydawania zg6d oraz 

pobierania oplat za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, 

kt6rych wlascicielem lub zarz~dzaj~cym jest Miasto L6dz. 

§ 1. Ilekroc w Regulaminie okreslaj'lcym szczeg610wy tryb i warunki wydawania zg6d 

oraz pobierania oplat za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem 

lub zarz'ldzaj'lcym jest Miasto L6dz, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa 0: 

1) uchwale - nalezy przez to rozumiec uchwaly Nr XXV 1585/16 Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie okreslenia przystank6w komunikacyjnych oraz 

warunk6w i zasad korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem 

lub zarz'ldzaj'lcym jest Miasto L6dz (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1196), zmienion'l 

uchwal'l Nr XXXVII/977/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 listopada 2016 r. 

(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5339); 

2) przystankach komunikacyjnych - nalezy przez to rozumiec przystanki komunikacyjne, 

zlokalizowane na terenie Miasta Lodzi, wskazane w za1'lczniku Nr 1 do uchwaly, kt6re 

zostaly udostypnione dla operator6w i przewoinik6w, stanowi'lce miejsce przeznaczone 

do wsiadania lub wysiadania pasa:zer6w na danej linii komunikacyjnej, gdzie umieszcza 

siy informacje dotycz'lce w szczeg6lnosci godzin odjazd6w srodk6w transportu, 

a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448, 

z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, 

z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893,2183 

i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266, 352, 1250 i 1948); 

3) WPA L6dz-Fabryczna - nalezy przez to rozumiec Wielostanowiskowy Przystanek 

Autobusowy L6dz-Fabryczna wskazany w za1'lczniku Nr 1 do uchwaly pod Nr 2208, 



udostt(pniony dla operator6w i przewoznik6w, stanowiC"lcy mlejSCe przeznaczone 

do wsiadania lub wysiadania pasa.zer6w na danej linii komunikacyjnej; 

4) wlascicielu - nalezy przez to rozumiec Miasto L6dz, kt6re jest wlascicielem 

lub zarzC"ldzajC"lcym przystankami komunikacyjnymi; 

5) ZDiT - nalezy przez to rozumiec ZarzC"ld Dr6g i Transportu jako jednostkt( zarzC"ldzajC"lq 

w imieniu i na rzecz Miasta Lodzi przystankami komunikacyjnymi; 

6) operatorze - nalezy przez to rozumiec operatora publicznego transportu zbiorowego 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 0 publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920 i 1954); 

7) przewomiku - nalezy przez to rozumiec przewoznika, 0 kt6rym mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 0 publicznym transporcie zbiorowym; 

8) wniosku - nalezy przez to rozumiec wniosek 0 uzgodnienie zasad korzystania 

z przystank6w komunikacyjnych; 

9) zezwoleniu - nalezy przez to rozumiec zezwolenie na wykonywanie przewoz6w 

regularnych lub przewoz6w regulamych specjalnych w transporcie drogowym, 0 kt6rym 

mowa wart. 18 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 transporcie drogowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948); 

10) zaswiadczeniu - nalezy przez to rozumiec zaswiadczenie na wykonywanie publicznego 

transportu zbiorowego, 0 kt6rym mowa w art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym. 

§ 2. 1. Z przystank6w komunikacyjnych korzystac mogC"l wylC"lcznie operatorzy 

oraz przewomicy, kt6rzy uzyskali zgodt( wlasciciela na korzystanie z przystank6w 

komunikacyjnych i niezbt(dne dokumenty uprawniajC"lce do realizowania przewozu os6b, 

zgodnie z obowiC"lzujC"lcymi przepisami prawa. 

2. Zgodt(, 0 kt6rej mowa w ust. 1, wydaje ZDiT na plsemny wniosek operatora 

lub przewoznika. 

3. Wz6r wniosku stanowi zalC"lcznik do Regulaminu. 

4. Do wniosku 0 uzgodnienie zasad korzystania z przystank6w komunikacyjnych nalezy 

dolC"lczyc proponowany rozklad jazdy, mapt( z zaznaczonC"lliniC"l komunikacyjnC"l i przystankami 

na terenie Miasta Lodzi oraz informacjt( 0 wielkosci taboru obslugujC"lcego poszczeg6lne 

kursy. 

5. Zgoda na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych WaZlla jest tylko 

z uzgodnionym ze ZDiT projektem rozkladu jazdy w czt(sci dotyczC"lcej przystank6w 



komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz<ldzaj<lcym jest Miasto L6dz. Projekt 

rozkladu stano wi za1<lcznik do zgody. 

6. Kazd<l zmtant( w rozkladzie jazdy w cZt(sci dotycz<lcej przystank6w 

komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz<ldzaj<lcym jest Miasto L6dz nalezy 

uzgadniac ze ZDiT. 

7. Zgoda na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych dla przewoznik6w wydawana 

jest przy uwzglt(dnieniu przepustowosci przystank6w komunikacyjnych, z zastrzezeniem 

ust. 8. 

8. Zgoda na korzystanie z WP A L6dz-Fabryczna dla przewoinik6w wydawana jest przy 

uwzglt(dnieniu jego przepustowosci i jednoczesnym uwzglt(dnieniu kierunku i trasy linii 

komunikacyjnej. 

9. ZDiT nie wydaje zgody na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych nastt(pnym 

przewoznikom lub do kolejnych zatrzymait srodk6w transportu w razie wyczerpania limitu 

przepustowosci przystank6w komunikacyjnych, z zastrzezeniem ust. 10. 

10. ZDiT nie wydaje zgody na korzystanie z WPA L6dz-Fabryczna nastt(pnym 

przewoznikom lub do kolejnych zatrzyman srodk6w transportu w razie wyczerpania limitu 

przepustowosci oraz w przypadku gdy czasy odjazdu pokrywaj<l sit( z czasami odjazdu innych 

przewoznik6w, wykonuj<lcych przewozy na linii komunikacyjnej w tym samym kierunku 

ina tym samym odcinku trasy. 

11. Przez limit przepustowosci rozumie sit( liczbt( zatrzyman wit(ksz<l niz jedno 

zatrzymanie na: 

1) 4 minuty - na przystankach komunikacyjnych, z wy1<lczeniem WP A L6dz-Fabryczna; 

2) 10 minut - w przypadku zatrzymait pojazd6w w komunikacji miejskiej, podmiejskiej 

i regionalnej na WP A L6dz-Fabryczna; 

3) 20 minut - w przypadku zatrzymait w komunikacji dalekobieznej na WPA L6dz

Fabryczna; 

4) 30 minut - w przypadku zatrzyman w komunikacji mit(dzynarodowej na WPA L6dz

Fabryczna. 

12. Przewoznicy, kt6rzy do dnia wejscia w zycie Regulaminu otrzymali zgodt( 

na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych wydan<l przez ZDiT, zachowuj<l j<l do czasu 

wygasnit(cia zezwolenia obejmuj<lcego te przystanki, wydanego zgodnie z ustaw<l z dnia 

6 wrzesnia 2001 r. 0 transporcie drogowym b<ldz do momentu zmian godzin odjazdu lub dni 

kursowania w rozkladzie jazdy. 



13. ZDiT moze odm6wi6 wydania zgody na korzystanie z przystank6w 

komunikacyjnych w przypadku, gdy: 

1) przewoznik lub operator nie zawrze ze ZDiT umowy 0 ustalenie warunk6w ponoszenia 

koszt6w zamieszczania informacji dotycz'lcych rozklad6w jazdy na przystankach 

komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasaZera; 

2) wydanie zgody na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych spowoduje zagrozenie 

dla organizacji lub bezpieczenstwa ruchu drogowego lub bydzie niezgodne z przepisami 

reguluj'lcymi zasady ruchu drogowego; 

3) przewoznik lub operator zalega z platnosciami za korzystanie z przystank6w 

komunikacyjnych; 

4) przewoznikowi lub operatorowi juz wczesniej zostala cofniyta zgoda na korzystanie 

z przystank6w komunikacyjnych na skutek nieprzestrzegania Regulaminu. 

14. Przewoznik lub operator zobowillZany jest do zawarcia ze ZDiT umowy 0 ustalenie 

warunk6w ponoszenia koszt6w zamieszczania informacji dotycz'lcych rozklad6w jazdy 

na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasaZera. ObowillZek 

zawarcia umowy nie dotyczy przewoznika lub operatora linii regularnych specjalnych. 

15. Za jedno zatrzymanie srodka transportu na przystanku komunikacyjnym pobierana 

jest oplata w stawce okreslonej uchwal'l Nr XIV/303/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek oplaty za korzystanie z przystank6w 

komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz'ldzaj'lcym jest Miasto L6dz (Dz. Urz. Woj. 

L6dzkiego poz. 3015), zmienion'l uchwal'l Nr XXXVII949/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

19 paZdziemika 2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4574). 

16. Oplata za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych naliczana jest na podstawie 

zatwierdzonego przez wlasciwy organ rozkladu jazdy oraz informacji 0 taborze, 0 kt6rej 

mowa w ust. 4. 

17.0plata za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych platna jest w okresach 

kwartalnych, na podstawie dokumentu okreslaj'lcego wysokos6 oplaty, wystawionego przez 

ZDiT. Pierwszy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca, drugi okres od 1 kwietnia 

do 30 czerwca, trzeci okres od 1 lipca do 30 wrzesnia, czwarty okres od 1 paZdziemika 

do 31 grudnia. 

18. Wplat nalezy dokona6 w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu, 0 kt6rym 

mowa w ust. 17, w kasie prowadzonej przez Centrum Uslug Wsp6lnych lub na konto 

bankowe ZDiT. 



19. Za datt( wniesienia oplaty za korzystanie z przystank6w uwaza sit( datt( wplywu 

oplaty do kasy prowadzonej przez Centrum Uslug Wsp6lnych b,!dz na konto bankowe ZDiT. 

20. Zgoda na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych moze zostac cofnit(ta 

w przypadku: 

1) nieprzestrzegania przez przewoznika lub operatora zasad korzystania z przystank6w 

komunikacyjnych powoduj,!cego utrudnienia w korzystaniu z przystank6w 

komunikacyjnych przez innych przewoznik6w lub operator6w; 

2) nieprzestrzegania przez przewoznika lub operatora rozkladu jazdy w tym godzin odjazdu; 

3) stworzenia zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego m. in. poprzez blokowanie 

dojazdu do przystank6w komunikacyjnych innym przewoznikom lub operatorom; 

4) zmiany organizacji ruchu, kt6ra spowoduje brak mozliwosci dojazdu do przystanku 

komunikacyjnego; 

5) likwidacji przystanku komunikacyjnego; 

6) nieplacenia naleznosci za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych przez jeden okres 

platniczy lub gdy op6znienie w platnosci naleznosci za korzystanie przystank6w 

komunikacyjnych przekracza 30 dni od terminu platnosci; 

7) rozwi~ania b,!dz niezawarcia umowy 0 ustalenie warunk6w ponoszema koszt6w 

zwi,!zanych z zamieszczaniem informacji dotycz'!cych rozklad6w jazdy na przystankach 

komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasaZera; 

8) niepowiadomienia ZDiT 0 zmianie rozkladu jazdy; 

9) wygasnit(cia lub cofnit(cia uprawnien do prowadzenia dzialalnosci w zakresie 

przewozu os6b; 

10) zaprzestania dzialalnosci przewozowej; 

11) korzystania z przystank6w komunikacyjnych niezgodnie ze zlozon,! informacj,! 

o wielkosci taboru, 0 kt6rej mowa w ust. 4; 

12) korzystania z WPA L6dz-Fabryczna bez przydzielonego stanowiska przez ZDiT 

lub korzystania ze stanowiska na WPA L6dz-Fabryczna innego niz przydzielony przez 

ZDiT; 

13) rozpoczt(cia kursowania na WPA L6dz-Fabryczna w terminie innym niz uzgodniony 

ze ZDiT; 

14) przedstawienia rozkladu jazdy zatwierdzonego przez wlasciwy organ innego niz projekt 

rozkladu jazdy uzgodniony ze ZDiT; 

15) naruszenia postanowien Regulaminu. 



21. Cofniycie zgody na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych moze stanowic 

podstawy do powiadomienia organu wydajl:}.cego zezwolenie lub zaswiadczenie 0 braku 

uzgodnienia przez przewoznika lub operatora zasad korzystania z przystank6w 

komunikacyjnych. 

22. W przypadku cofniycia zgody na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych 

na skutek: 

1) zalegania z oplatami za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, ponowna zgoda 

na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych moze nastl:}.pic po uregulowaniu calosci 

zaleglosci; 

2) rozwll:}.ZanIa bl:}.dz niezawarcia umowy 0 ustalenie warunk6w ponoszenia koszt6w 

zwil:}.zanych z zamieszczaniem informacji dotyczl:}.cych rozklad6w jazdy na przystankach 

komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasaZera, ponowna zgoda na 

korzystanie z przystank6w komunikacyjnych moze nastl:}.pic po zawarciu przedmiotowej 

umowy; 

3) naruszen, 0 kt6rych mowa w ust. 20 pkt 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13 i 14 ponowna zgoda 

na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych moze nastl:}.pic nie wczesniej niz 

po uplywie 6 miesiycy od dniajej cofniycia. 

23. Przed rozpoczyciem kursowania na WPA L6dz-Fabryczna przewomik zobowil:}.Zany 

jest do dostarczenia do ZDiT drogl:}. mailowl:}. na adres: przystanki@zdit.uml.1odz.pl 

zatwierdzonego przez wlasciwy organ rozkladu jazdy w celu przydzielenia stanowiska 

odjazdowego oraz uzgodnienia daty rozpoczycia kursowania. 

24. ZDiT nie przydziela stanowisk rezerwowych na WPA L6dz-Fabryczna. 

25. Przewoznik lub operator jest zobowil:}.zany do informowania ZDiT 0 zaprzestaniu 

dzialalnosci przewozowej, wygasniyciu lub cofniyciu uprawnien do prowadzenia dzialalnosci 

w zakresie przewozu os6b, a takze 0 wszelkich zmianach dotyczl:}.cych oznaczenia i adresu 

przedsiybiorcy, 0 przedluzeniu okresu wai:nosci zezwolenia bl:}.dz zaswiadczenia, 

o otrzymaniu zezwolenia bl:}.dz zaswiadczenia na nowl:}. liniy oraz 0 zmianach w rozkladach 

jazdy, w cil:}.gu 14 dni od zaistnialej sytuacji, z zastrzezeniem ust. 23. 

26. W przypadkach, 0 kt6rych mowa w ust. 25 przewoznik lub operator jest 

zobowil:}.Zany do dostarczania zatwierdzonych rozklad6w jazdy wraz z zezwoleniem bl:}.dz 

zaswiadczeniem, decyzjl:}. stwierdzajl:}.cl:}. zmiany, odstypstwo lub wygaszenie wydanl:}. przez 

wlasciwy organ, drogl:}. mailowl:}. na adres: przystanki@zdit.uml.1odz.pl. 



§ 3. Zgoda na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych wa.zna jest przez okres 

3 miesiycy od dnia wystawienia. Uzyskanie w tym okresie zezwolenia lub zaswiadczenia 

na liniy komunikacyjn~ przedluza wa.znosc zgody do dnia wamosci zezwolenia 

lub zaswiadczenia, pod warunkiem zachowania uzgodnionych przystank6w komunikacyjnych 

w rozkladzie jazdy. 

§ 4. 1. ZDiT moze prowadzic niezapowiedziane dzialania kontrolne na przystankach 

komunikacyjnych, maj~ce na celu weryfikacjy przestrzegania przez przewoznik6w 

i operator6w warunk6w i zasad korzystania z przystank6w komunikacyjnych. 

2. Z dzialan kontrolnych, 0 kt6rych mowa w ust. 1, sporz~dzony zostaje raport, 

zawieraj~cy m. in. informacjy 0 miejscu obserwacji (lokalizacja i numer przystanku), numerze 

rejestracyjnym pojazdu, godzinie przyjazdu oraz odjazdu z przystanku komunikacyjnego. 



Nazwa / Imic; i Nazwisko 

Adres siedziby / Miejsce zamieszkania 

Adres do korespondencj i 

Telefon 

NIP 

KRS (w przypadku podmiotow podlegajllcych 
wpisowi do tego rejestru) 

Zal,!cznik 
do Regulaminu okreslaj,!cego 
szczegolowy tryb i warunki wydawania 
zgod oraz pobierania oplat 
za korzystanie z przystankow 
komunikacyjnych, ktorych 
wlascicielem lub zarz'!dzaj'!cym jest 
Miasto Lodi 

Zarz~d Dr6g i Transportu 
ul. Piotrkowska 173 
90 -447 L6dz 

WNIOSEK 0 UZGODNIENIE ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKOW 

Lp. Nr Lokalizacja przystanku autobusowego Kierunek przystanku 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

W zalaczeniu: 
1) proponowany rozkladjazdy uwzglydniajl!cy przystanki, czasy odjazd6w i przyjazd6w; 
2) mapa z zaznaczonl! linil! komunikacyjnl! i przystankami na terenie Miasta Lodzi; 
3) informacja 0 wielkosci taboru obslugujl!cego poszczeg6lne kursy. 

data podpis 

UW AGA ! Prosz~ wypelnic informacj~ 0 taborze na drugiej stronie 



INFORMACJA 0 TABORZE 

Informujy, iz do obslugi wykonywanych przeze mnie przewozow regularnych/ 
regulamych specjalnych* wykorzystywane s/:! pojazdy, zgodnie z ponizsz/:! tabel/:!: 

Nr 
Pojemnose Dlugose 

Nr zezwolenia I Nazwa Kierunek Godzina 
rejestracyjny 

pojazdu (Hose pojazdu 
zaswiadczenia i Nr linii jazdy kursu/6w wszystkich (w 

pojazdu 
miejsc) metrach) 

miejscowosc, data podpis 

*niepotrzebne skreslic 

------------_. 

I.Na podstawie: 
- ustawy z dnia z dnia 16 grudnia 2010 r. 0 publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z p6in. 

zm.); 
- uchwaly Nr XXV/585116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie okreslenia przystank6w 

komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlaScicielem 
lub zarZ4dzaj,!cymjest Miasto L6di (Dz. Urz. Woj. LOdzkiego poz. 1196 z p6in. zm.); 

- uchwaly Nr XIV/303115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek oplaty 
za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz'!dzaj'!cym jest Miasto L6di 
(Dz. Urz. Woj. LOdzkiego poz. 3015 z p6in. zm.); 

- ZafZ4dzenia Nr ............... Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ................ r. w sprawie przyjycia Regulaminu 
okreslaj,!cego szczeg610wy tryb i warunki wydawania zgOd oraz pobierania oplat za korzystanie z przystank6w 
komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub ZafZ4<izaj,!cymjest Miasto L6di; 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
2. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych informujy, iZ: 

- administratorem PaniIPana danych osobowychjest ZafZ4d Dr6g i Transportu, 90-477 L6di, ul. Piotrkowska 173; 
- PanilPana dane osobowe byd(! przetwarzane w celu uzgodnienia zasad korzystania z przystank6w 

komunikacyjnych; 
- posiada PanilPan prawo wgl,!du do tresci swoich danych oraz ich poprawiania; 
- obowi(!Zek podania danych osobowych wynika z przepis6w wymienionych w pkt 1. 


