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UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia r. 

w sprawie okreslenia przystank6w komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad korzystania 
z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz~dzaj~cym jest Miasto L6di. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. 0 publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893) 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. 1. Udostypnia siy operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiybiorcom 
uprawnionym do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie przewozu os6b, mozliwosc 
korzystania z przystank6w komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Lodzi, kt6rych 
wlascicielem lub zarz'!dzaj'!cym jest Miasto L6dz. 

2. Wykaz przystank6w komunikacyjnych, 0 kt6rych mowa w ust. 1, stanowi zal,!cznik Nr 1 
do uchwaly. 

3. Ustala siy warunki i zasady korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem 
lub zarz,!dzaj,!cymjest Miasto L6dz, 0 kt6rych mowa w ust. 1, stanowi,!ce zal'!cznik Nr 2 do uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc uchwala Nr XLII/823112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 czerwca 2012 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. 2350), zmieniona uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXIV/1364/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3480) i Nr LXXXIIII1761114 z dnia 9 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 2221). 

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Przewodnicz~cy 

Rady Miejskiej w Lodzi 
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Zallfcznik N r 2 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
zdnia 

Warunki i zasady korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub 
zarz~dzaj~cym jest Miasto L6di. 

§ 1. Ilekroc w niniejszych warunkach i zasadach korzystania z przystank6w komunikacyjnych, 
kt6rych wlascicielem lub zarzlfdzajlfcym jest Miasto L6dz jest mowa 0: 

1) uchwale - naleZy przez to rozumiec niniejszlf uchwaly; 

2) przystankach komunikacyjnych - naleZy przez to rozumiec przystanki komunikacyjne, zlokalizowane 
na terenie Miasta Lodzi, wskazane w zallfczniku Nr 1 do niniejszej uchwaly, kt6re zostaly 
udostypnione dla operator6w i przewoznik6w, a stanowilf miejsce przeznaczone do wsiadania lub 
wysiadania pasaZer6w na danej linii komunikacyjnej, w kt6rym umieszcza siy informacje dotyczlfce 
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 
oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933,1038,1045,1273,1326,1335,1830,1844,1893,2183 i 2281); 

3) wlascicielu - naleZy przez to rozumiec Miasto L6dz, kt6re jest wlascicielem lub zarzlfdzajlfcym 
przystankami komunikacyjnymi; 

4) 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; 

5) przewozniku - 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. 

§ 2. 1. Z przystank6w komunikacyjnych korzystac moglf wyllfcznie operatorzy oraz przewoznicy, 
kt6rzy uzyskali zgody wlasciciela na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych. 

2. Zgody, 0 kt6rej mowa w ust. 1, wydaje na pisemny wniosek operatora lub przewoznika Zarzlfd 
Dr6g i Transportu, jednostka zarzlfdzajlfca w imieniu i na rzecz Miasta Lodzi przystankami 
komunikacyjnymi. 

3. Szczeg610wy tryb i warunki wydawania zg6d, 0 kt6rych mowa w ust. 1, okresla Prezydent 
Miasta Lodzi. 

§ 3. Przewoinicy oraz operatorzy, 0 kt6rych mowa w § 2 ust. 1, zobowilfZani Slf do przestrzegania 
nastypujlfcych zasad korzystania z przystank6w komunikacyjnych: 

1) zatrzymywania siy na przystankach komunikacyjnych w spos6b zgodny z przepisami ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym; 

2) ograniczania czasu zatrzymywania siy pojazd6w na przystankach komunikacyjnych przelotowych 
do czasu zapewniajlfcego wsiadanie i wysiadanie pasazer6w oraz pobranie nalemosci za przejazd 
(bez oczekiwania na pasaZer6w i sp0Zywania posilk6w); nie dotyczy to przystank6w 
komunikacyjnych kraiicowych; 

3) wykonywania usrug przewozowych zgodnie z uzgodnionym rozklademjazdy. 

§ 4. Ustala siy nastypujlfce warunki korzystania z przystank6w komunikacyjnych: 

1) przewoznicy i operatorzy, 0 kt6rych mowa w § 2 ust. 1, majlf prawo zatrzymywac siy na przystankach 
komunikacyjnych w celu umozliwienia pasazerom wsiadania i wysiadania; 

2) zabrania siy zatrzymywania pojazd6w na przystankach komunikacyjnych w innym celu niz opisany 
w pkt 1, w szczeg6lnosci oczekiwania na pasazer6w; 

3) dopuszcza siy mozliwosc postoj6w wynikajlfcych z rozklad6w jazdy jedynie na pytlach autobusowych 
oraz przystankach komunikacyjnych krancowych; 
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4) zabrania sit( na terenie przystank6w komunikacyjnych bez zgody wlasciciela rozmieszczania plakat6w, 
ogloszen, rozklad6w jazdy oraz prowadzenia innej dzialalnosci niz przew6z os6b. 

§ 5. 1. W przypadku prowadzenia rob6t drogowych, usuwania awarii, organizacji objazd6w 
i innych sytuacji, wymuszaj'lcych zmiany tras linii komunikacyjnych, Zarz'ld Dr6g i Transportu moze 
ustanawiac tymczasowe przystanki komunikacyjne dla przewofuik6w i operator6w. 

2. W sytuacji, 0 kt6rej mowa w ust. 1, warunki i zasady korzystania z przystank6w 
komunikacyjnych, stosuje sit( odpowiednio. 

Projekt 



Uzasadnienie 

Po przebudowie ukladu torowo-drogowego zwil'lzanego z budowl'l Trasy W-Z uruchomione zostaly 
nowe przystanki, a likwidacji bl'ldi modyfikacji ulegly niekt6re dotychczasowe lokalizacje. Z tego 
wzglydu nalezy zaktualizowac wykaz przystank6w udostypnianych operatorom publicznego transportu 
zbiorowego oraz przedsiybiorcom uprawionym do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie 
przewozu os6b. 

Na podstawie uchwal Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXIVIl364/13 z dnia 4 czerwca 2014 r. 
i Nr LXIV/1364113 z dnia 9 kwietnia 2014 r. dokonano zmian w zall'lcznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwaly 
Nr XLlJ/823/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie okresJenia przystank6w 
komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych 
wlascicielem Jub zarzl'ldzajl'lcym jest Miasto L6di. 

Aby nie utrudniac poslugiwania siy tekstem uchwaly wraz z wieJoma zmianami, proponuje Sly 
uchyJenie dotychczas obowil'lzujl'lcych akt6w i przyjycie przedstawionego projektu. 
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