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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

zmieniajqca uchwaly w sprawie okreflenia przystankbw komunikacyjnych oraz 
warunkbw i zasad korzystania z przystankbw komunikacyjnych, ktbrych wlafcicielem 

lub zarzqdzajqcym jest Miasto Lbdi. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym @z. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym @z. U. z 2016 r. poz. 814 
i 1579) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342), Rada 
Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

9 1. W uchwale Nr XXVl585116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 lutego 
2016 r. w sprawie okreilenia przystank6w komunikacyjnych oraz warunkbw i zasad 
korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlaicicielem lub zarzqdzajqcym jest 
Miasto L6di (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1 196), wprowadza siq nastqpujqce zrniany: 

1) Wykaz przystank6w komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Lodzi, kt6rych 
wlaicicielem lub zarzqdzajqcym jest Miasto L6di, stanowiqcy zalqcznik Nr 1 do uchwaly 
otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku do niniejszej uchwaly; 

2) w Warunkach i zasadach korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych 
wlaicicielem lub zarzqdzajqcym jest Miasto L6di, stanowiqcych zdqcznik Nr 2 
do uchwaly wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 
a) w 5 1 w pkt 5 kropkq zastqpuje siq grednikiem i dodaje siq pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) WPA L6di-Fabryczna - naleiy przez to rozurnie6 Wielostanowiskowy Przystanek 
Autobusowy Lbdi-Fabryczna wskazany w zalqczniku Nr 1 do uchwaly pod Nr. 2208, 
udostqpniony dla operator6w i przewoinik6w, stanowiqcy miejsce przenaczone do 
wsiadania lub wysiadania pasazerbw na danej linii komunikacyjnej; 
w sklad WPA L6di-Fabryczna wchodzq 24 stanowiska, w tym: 

a) 22 stanowiska przeznaczone dla autobus6w, 
b) 2 stanowiska rezerwowe.", 

b) w 4 w pkt 4 kropkq zastqpuje siq irednikiem i dodaje siq pkt 5 w brzmieniu: 
,,5) korzystanie z przystank6w wskazanych w zalqczniku Nr 1 do uchwaly jako nocne, 
moze odbywaC siq wylqcznie w godzinach od 22.00 do 6.00.", 

c) po 5 4 dodaje siq § 4a w brzmieniu: 

,,94a. 1. Przewoinicy korzystajqcy z WPA E6di-Fabryczna zobowiqani sq dodatkowo 
do przestrzegania nastqpujqcych zasad korzystania z WPA L6di-Fabryczna: 

\ Projelct &# 



1) zabrania siq zajmowania stanowiska przez wiqcej niz jeden pojazd; kierujqcy 
pojazdem podjezdzajqc do wynaczonego stanowiska obowiwany jest umozliwiC 
kierowcy innego poj azdu wyj eidiaj qcemu ze stanowiska wlqczenie siq do ruchu; 

2) zabrania siq wysadzania i zabierania pasaier6w poza wyznaczonyrni stanowiskami. 
2. W przypadku korzystania z WPA Lbdi-Fabryczna bez uprzednio uzyskanej 

zgody na korzystanie z tego przystanku, pojazd zostanie odholowany na koszt 
przewoinika. 

3. Ruch pojazd6w na terenie WPA L6di-Fabryczna moze by6 rejestrowany 
za pomocq systemu monitoringu.". 

5 2. Wykonanie uchwaky powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwata wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 
































































































