
UCHWALA NR LXXI/1840/18 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 16 maja 2018 r. 

zmieniajqca uchwalg w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego w Lodzi. 

- - - - 

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 7 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 20 18 r. 
poz. 130), art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317 i 650), art. 34a ust. 2 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), Rada 
Miejska w todzi  

uchwala, co nastgpuje: 

Id: 377AI99E-A860-43CE-AFFE-71E67029B780. Podpisany 

8 1. W przepisach taryfowych w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Lodzi, 
stanowiqcych zalqcznik Nr 1 do uchwaly Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia op4at za us4ugi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego w todzi (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 1293), zmienionej uchwaiami Rady 
Miejskiej w todzi: Nr XLIII/1135/17 z dnia 15 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 1372), Nr L/1265/17 z dnia 24maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2831), 
Nr LVI/1348117 z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 3940), 
Nr LVII/1375/17 z dnia 20 wrzeinia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4183), 
Nr LXV/1663/18 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 743), 
NrLXIX/1750/18 zdnia28 marca 2018r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1587) 
i Nr LXIXI1751I18 z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 1588) 
w 8 4 w pkt 29 kropke zastepuje sig Srednikiem i dodaje siq pkt 30 w brzmieniu: 

Strona 1 

imienna akrdytacja wydana przez klub 
Uczelniany AZS Politechniki L6dzkiej dla 
uczestnik6w zawod6w. 

30. 

8 2. Wykonanie uchwaty powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie po u p h i e  14 dni od dnia og4oszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa t6dzkiego. 

akredytowani uczestnicy 
Akademickich Mistrzoshv ~ w i a t a  
w Unihokeju w czasie tnvania tego 
wydarzenia oraz trzy dni przed 
rozpoczqciem i dzieh po zakohczeniu 
tego wydarzenia 


