
Druk BRN 93/20p'6 
Projekt z dniaa 06 .2C$& *. , 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia oplat za ustugi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego w Eodzi. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w zwiqzku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 446), art. 50a ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1440, 

1753, 1890 i 1893), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 915), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

3 1. W zalqczniku Nr 1 do uchwaly Nr XXIXl754116 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
1 1 maja 20 16 r. w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego w todzi (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 2395), wprowadza siq nastqpujqce 
zmiany : 

1) w 5 4 po pkt 26 dodaje siq pkt 27 w brzmieniu: 

3 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

27) 

$j 3. Traci moc uchwala Nr XXXl768116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 maja 2016 r. 
zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia o@at za uslugi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego w todzi. 

5 4. Uchwala wchodzi w iycie po upiywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

uczestnicy ~wiatowych Dni 
Mlodzieiy w Polsce w dniach 
od 15 do 25 lipca 2016 r. 

Projektodawcq uchwaly jest 

kartq uczestnika ~wiatowych Dni 
Mlodziezy w Polsce. 
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UZASADNIENIE 

Rada Miejska w todzi na XXX sesji w dniu 25 maja br. podjqla uchwalq zmieniajacq uchwalq 

w sprawie ustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi. 

W miqdzyczasie zostala opublikowana uchwala podjqta na XXIX sesji w dniu 1 I maja br. 

ustalajqca nowe przepisy taryfowe w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Lodzi. Zachodzi 

zatem koniecznoBC uchylenia uchwaly Nr XXXl768116 Rady Miejskiej w todzi i podjqcia nowej 

uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w todzi, zwiqzanej z ustanowieniem bezplatnych przejazd6w dla 

uczestnik6w ~wiatowych Dni Mlodzieiy w Polsce celem dostosowania do aktualnie 

obowiqzujacych przepis6w prawa. 
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