
UCHWALA NR XIV431119 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 3 Iipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokoici oplat za korzystanie z systemu E6dzki Rower Publiczny 
w latach 2020-2023. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w zwiqzku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), Rada Miejska 
w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. W ramach systemu L6dzki Rower Publiczny, zwanego dalej LRP, mogq 
funkcjonowaC rowery: 
1) standardowe, przez kt6re nalezy rozumiei jednoosobowe rowery jednoiladowe; 
2)niestandardowe, przez kt6re nalezy rozumiei m.in, rowery towarowe, tr6jkolowe 

i tandemy. 

5 2. Wykonawca uprawniony jest do pobierania oplat z tytulu korzystania z LRP 
nie wyzszych niz wskazane w niniejszej uchwale. 

5 3. 1. Korzystanie z LRP wymaga w pienvszej kolejnoici zalozenia konta uzytkownika 
i dokonania oplaty rejestracyjnej w wysokoici 20 zl. 

2. Minimalny stan konta uzytkownika LRP umozliwiajqcy korzystanie z rower6w 
w ramach LRP wynosi 10,OO zl. 
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5 4. 1. Ustala siq nastqpujqce wysokoici oplat za wynajqcie roweru standardowego 
lub niestandardowego, w ramach LRP: 
Lp. 
1) 
2) 
3) 

Czas trwania wynajecia 
do 20 minut 
od 2 1 minut do 60 minut 
druga i kazda nastepna rozpoczqta godzina 

Kwota opiaty brntto 
- (bezpfatnie) 

1,OO zf 
4,OO zl 

2. Uzytkownicy L6dzkiego Roweru Publicznego, identyfikujqcy siq przy terminalu 
za pomocq Elektronicznej Karty MIGAWKA lub innej karty kompatybilnej z systemem 
MIGAWKA z zakodowanym waznym biletem okresowym uprawniajqcym do przejazd6w 
komunikacjq miejskq w granicach administracyjnych Miasta Lodzi, w tym Wsp6lnym 
Biletem Aglomeracyjnym, Wsp6lnym Biletem L6dzko-Pabianickim, Wsp6lnym Biletem 
L6dzko-Zgierskim sq uprawnieni do wynajqcia roweru standardowego lub niestandardowego, 
w ramach LRP wedhg ulgowych stawek oplat: 
Lp. 
1) 
2) 
3) 

3. Uprawnienie, o kt6rym mowa w ust. 2 dotyczy wykcznie pierwszego 
wynajmowanego roweru standardowego lub niestandardowego. Oplata za drugi i kolejny 
rower standardowy lub niestandardowy wypozyczony w tym samym czasie jest naliczana 
wedhg stawek wskazanych w ust. 1. 

Czas trwania wynajqcia 
do 25 minut 
od 26 minut do 60 minut 
druga i kazda nastqpna rozpoczeta godzina 

Kwota oplaty brutto 
- (bezplatnie) 

1 ,00 zl 
4,OO zl 



8 5. 1. Ustala siq nastqpujqce wysokoici oplat zwiqzane zrezerwacjq roweru 
niestandardowego w ramach LRP: 

~ L P .  I Rodzaj optaty I Kwota oplaty 1 
1) 

2) 

3) 
I Y.Y I 

Dowiezienie i odbi6r zarezenvowanego roweru niestandardowego 
na jednq z dedykowanych stacji 
Dowiezienie zarezerwowanego roweru niestandardowego na dowolnq 
stacjq LRP 
Odbi6r zarezenvowanego roweru niestandardowego z dowolnej stacji 
5 R D  

4) 

5 6. 1. Ustala si? nastqpujqce wysokoici oplat dodatkowych w ramach LRP: 

( 2) ( Opkata za przekroczenie 72-godzinnego okresu wypoiyczenia roweru 1 ,,, ,, -, 1 

brutto 

10,oo zl 

1O0,OO zl 

100,Oo zl 

Rodzaj oplaty 
-. ---- 

Pozostawienie roweru niestandardowego poza stacjq LRP (platny ....".,.+ \ 1 100,oo zl 1 

2. Nie pobiera siq oplaty zwiqzanej z rezerwacjq roweru standardowego. 

Dowiezienie i odbi6r zarezenvowanego roweru niestandardowego 
na dowolnq staciq LRP 

Kwota oplaty 
hruttn 

1) 

I 

5) 1 Brak wvypo~yc~tnia zJrezcrwo\\.anc.go roweru standardowe~o 

200,oo zl 

Oplata za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypoiyczenia roweru 
standardowego 

200,oo zl I 

11) 
12) 

13) 

14) 

lub niestandardowego, kt6ry zostal wypozyczony poza stacjq rowerowq jest naliczany bonus 
(premiowany zwrot) w wysoko5ci 2,00 zl. 

Oplata za utratq lub zniszczenie roweru niestandardowego typu cargo 
Optata za utratq lub zniszczenie roweru niestandardowego 
tr6jkolowego 

15) 

16) 
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9 225,OO zl 

3 690,OO z'r 

Jazda na rowerze standardowym przez wiecej niz jednq osobq (nie 
dotyczy rower6w towarowych i tandem6w) 
Nieautoryzowany przejazd rowerem standardowym lub 
niestandardowym 

100,oo zt 

100,oo zl 

2. Za przyprowadzenie do stacji L6dzkiego Roweru Publicznego roweru standardowego 

Wykorzystanie roweru standardowego lub niestandardowego 
w celach zarobkowych 
Usuniqcie zastosowanych zabezpieczen roweru standardowego lub 
niestandardowego 

200,oo zt 

200,oo zl 



3. Oplaty, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz bonus (premiowany zwrot), o kt6rym 
mowa w ust. 2, bqdq naliczane wyhcznie w przypadku wytonienia w drodze przetargu oferty 
dostawy rower6w czwartej generacji, tzn, zzastosowaniem technologii umoz1iwiaj;lcej 
wypoiyczenie i zwrot roweru poza stacjq rowerowq. 

8 7. Wykonanie uchwafy powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 8. Traci moc uchwala Nr XXVIII/711/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokoici oplat za korzystanie z systemu L6dzki 
Rower Publiczny (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 2092). 

5 9. Uchwala wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa tbdzkiego, jednak nie wczegniej niz z dniem 1 kwietnia 2020 r. 
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