
,,,, nnqlwh~ 
Pmjekt z dnia A2 2016 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokoici oplat za korzystanie z systemu Lbdzki Rower Publiczny. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), w zwiqzku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r.o gospodarce komunalnej @z. U. z 201 1 r. Nr 45, poz. 236 oraz 2015 r. 
poz. 1045 i 1 890), Rada Miejska w Lodzi I 

uchwala, co nastepuje: 

8 1. Ustala siq nastqpujqce wysokoici oplat za wynajqcie roweru w ramach systemu 
L6dzki Rower Publiczny: 

I 

I 

2. 1 .  Klienci L6dzkiego Roweru Publicznego, identyfikujqcy siq przy terminalu 
za pomocq Elektronicznej Karty MIGAWKA lub innej karty kompatybilnej z systemem 
MIGAWKA z zakodowanym wainym biletem okresowym uprawniajqcym do przejazd6w 
komunikacjq miejskq w granicach administracyjnych Miasta todzi, w tym Wsp6lnym 
Biletem ~ g l o m e r a c ~ j n ~ m  oraz Wsp6lnym Biletem L6dzko-Pabianickim, sq uprawnieni 
do wynajqcia roweru w ramach systemu L6dzki Rower Publicmy wedlug ulgowych stawek 
oplat okreSlonych w ust. 3. 

2. Uprawnienie, o kt6rym mowa w ust. 1 dotyczy wylgcznie pienvszego wynajmowanego 
roweru. Oplata za drugi i kolejny rower wypoiyczony w tym samym czasie jest naliczana 
wedlug stawek okreilonych w 1. 

Kwota oplaty brutto 
(bezplatni e) 

1,OO zl 
3,OO zl 
5,00 zl 

Lp. 
1) 
2) 
3 )  
4) 

3. Ustala siq nastqpujqce wysokoici oplat za wynajqcie roweru w ramach systemu E6dzki 
Rower Publiczny dla os6b, o kt6rych mowa w ust. 1 : 

Czas trwania wynajqcia 
do 20 minut 
od 21 minuty do 60 minuty 
druga godzina 
trzecia i kazda nastqpna rozpoczqta godzina 

8 3. Ustala siq nastqpujqce wysokoici oplat dodatkowych w ramach systemu L6dzki 
Rower Publiczny: 

Kwota oplaty brutto 
- (bezplatnie) 
- 1 ,OO zl 

2,OO zl 
3,OO zl 

Lp. 
1) 
2) 
3) 
4) 

4 4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

Czas trwania wynajqcia 
do 25 minut 
od 26 minuty do 60 minuty 
druga godzina 
trzecia i kaida nastqpna rozpoczqta godzina 

Kwota oplaty brutto 
20,OO zl 
200,OO zl 

Lp. 
1) 
2) 

Rodzaj oplaty 
Oplata inicjalna 
Oplata za przekroczmie 1 2-godzinnego okresu 
wypoiyczenia 



Projekt 

$ 5. Traci moc uchwala Nr LXXXIII/1760/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
9 kwietnia 2014 r.w sprawie ustalenia wysokoici optat za korzystanie z systemu L6dzki 
Rawer Publiczny @z. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2220). 

9 6. Uchwala wchodzi w zycie po u p h i e  14 dni od dnia ogjoszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie ustalenia wysokoSci oplat 
za korzystanie z systemu E6dzki Rower Publiczny. 

Obowipujqca uchwala Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXXXIII/1760/14 z dnia 
9 kwietnia 2014 r., okreilajqca wysokoid stawek oplat za poszczeg6lne okresy 
wypoiyczenia rower6w w ramach systemu L6dzki Rower Publiczny zostala podjqta 
na etapie poprzednich postqpowan o udzielenie zam6wienia publicznego, kiedy nie bylo 
moiliwoici wprowadzania alternatywnych taryf i ulg do systemu LRP. Obecnie wdraiany 
system zostal zaprojektowany tak, aby moina bylo go zintegrowaC z komunikacjq miejskq 
w Lodzi oraz L6dzkq Kolejq Aglomeracyjnq. Proponowany projekt uchwaly zostal 
zainspirowany doSwiadczeniem Bialegostoku, gdzie stworzenie taryfy ulgowej 
dla mieszkanc6w legitymujqcych siq wainym biletem okresowym przyczynilo siq 
do zwiqkszenia popularnoici Bialostockiej Komunikacji Rowerowej, a t a k e  czqstszego 
korzystania z komunikacji miejskiej, a w rezultacie do zwiqkszenia liczby sprzedanych 
kart miejskich. Ulgowe stawki oplat bqdq dostqpne dla wszystkich uiytkownikdw systemu 
LRP, ktdrzy podczas wypozyczenia roweru bqdq identyfikowad siq za pomocq 
Elektronicznej Karty MIGAWKA lub innej karty kompatybilnejz systemem MIGAWKA, 
z zakodowanym i waznym biletem okresowym uprawniajqcymdo przejazd6w komunikacjq 
miejskq w granicach administracyjnych Miasta Lodzi (w tym Wsp6lnym Biletem 
Aglomeracyjnym i Wsp6lnym Biletem L6dzko - Pabianickim). Ulgowa taryfa bqdzie 
dotyczyC jednego wynajmowanego roweru. Oplata za drugi i kolejny rower wypoiyczony 
w tym samym czasie bqdzie naliczana wedlug podstawowych stawek oplat. 

Proponowane stawki w taryfie dla systemu L6dzki Rower Publiczny (1000 rower6w 
przez okres 4 lat) zostaly opracowane na podstawie doiwiadczeli innych polskich miast 
(Warszawy, Wroclawia, Lublina) i ustalone w wysokoSciach, kt6re bqdq stanowiC zar6wno 
atrakcyjnq ofertq dla os6b chcqcych skorzystaC z systemu, ale jednoczeinie zapewniq 
wlaiciwq rotacjq floty rower6w pomiqdzy stacjami. 

Statystyki wykonawcy wskazujq, ze 80 % wypoiyczen rower6w bqdzie odbywalo siq 
w dannowym okresie pienvszych 20 minut. Biorqc pod uwagq Sredniq liczbq pobran 
kaidego roweru w ciqgu dnia (statystycznie jeden rower wypozyczany bqdzie 7 razy 
dziennie) szacuje siq, i e  wplywy z tego tytulu bqdq ksztaltowaC siq na poziomie 95 - 130 zl- 
miesiqcznie za jeden rower. JednoczeSnie prawie 95 % wypoiyczen rower6w nie 
przekroczy czasu dw6ch godzin, w zwiqzku z tym szacuje siq, ze ustalenie dw6ch taryf 
oplat za korzystanie z systemu LRP (zwyklej i ulgowej) wplynie na przychody Miasta 
w spos6b wskazany ponizej. 

Prognozowane przychody dla Miasta z tytulu wypoiyczeli rower6w w systemie LRP 
(wartoici szacunkowe): 

1. W taryfie zwyliIej: 

a) Rok 2016: 

1000 rower6w x 2 14 dni (7 miesiqcy) x 7 (liczba wypoiyczeli) x 4 zl (koszt przekroczenia 
pierwszej godziny) x 0,20 (liczba rowerbw przekraczajqca godzinq wypoiyczenia) 
= 1 198 400 zl 

b) Rok 2017 

1000 rower6w x 275 dni (9 miesiqce) x 7 (liczba wypoiyczeli) x 4 zl (koszt przekroczenia 
pienvszej godziny) x 0,20 (liczba rowerdw przekraczajqca godzinq wypoiyczenia) 
= 1 540 000 zl 

I 
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c) Rok 2018 

1000 rowerbw x 275 dni (9 miesiqce) x 7 (liczba wypoiyczeri) x 4 zt (koszt przekroczenia 
pierwszej godziny) x 0,20 (liczba rowerdw przekraczajqca godzinq wypozyczenia) 
= 1 540 000 zl 

d) Rok 2019 

1000 rower6w x 275 dni (9 miesiqce) x 7 (liczba wypozyczeri) x 4 zt (koszt przekroczenia 
pierwszej godziny) x 0,20 (liczba rower6w przekraczajqca godzinq wypoiyczenia) 
= 1 540 000 zl 

Lqcznie: 5 818 400 zl 

2. W taryfie ulgowej: 

a) Rok 2016 

1000 rower6w x 214 dni (7 miesiqcy) x 7 (liczba wypozyczeri) x 3 zt (koszt przekroczenia 
pierwszej godziny) x 0,20 (liczba rower6w przekraczajqca godzinq wypoqczenia) 
= 898 800 zl 

b) Rok 2017 

1000 rower6w x 275 dni (9 miesiqce) x 7 (liczba wypoiyczeri) x 3 d (koszt przekroczenia 
pierwszej godziny) x 0,20 (liczba rower6w przekraczajqca godzinq wypozyczenia) 
= 1 155 000 zl 

c) Rok 2018 

1000 rower6w x 275 dni (9 miesiqce) x 7 (liczba wypozyczeri) x 3 zl (koszt przekroczenia 
pierwszej godziny) x 0,20 (liczba rower6w przekraczajqca godzinq wypoiyczenia) 
= 1 155 000 zl 

d) Rok 2019 

1000 rower6w x 275 dni (9 miesiqce) x 7 (liczba wypoiyczeri) x 3 zl (koszt przekroczenia 
pierwszej godziny) x 0,20 (liczba rower6w przekraczajqca godzinq wypoiyczenia) 
= 1 155 000 zl 

Lqcznie: 4 363 800 zl 

W zwipku z powyiszym szacowane dochody Miasta w latach 201 6 - 20 19 z tytulu 
wypoiyczeri rower6w w systemie LRP bqdq ksztaltowaly siq w przedziale 4 363 800 zl 
- 5 818 400 zl rocznie, co w skali 4 lat przyniesie irednie w p m  w wysokoSci 
5 091 100 zl i nastqpujqce Srednie roczne wplywy: 

1. Rok2016-1048600zl 
2. Rok 2017 - 1 347 500 zl 
3. Rok2018 - 1347500zl  
4. Rok 2019 - 1 347 500 zl 

Ponadto w przedstawionym projekcie uchwaly usuniqto zapis o karze za zniszczenie 
roweru. Jest to uzasadnione faktem, ii Miasto ma jui wybranego wykonawcq i ceny 
poszczeg6lnych element6w systemu wynikajq z posiadanej przez niego technologii. 


