UCHWALA NR LXXIV/2021/18
RADY MIEJSKIEJ W EODZI
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniajqca uchwale w sprawie ustalenia przepis6w porzgdkowych lokalnego
transportu zbiorowego w Eodzi.
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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz
art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1983), Rada Miejska w todzi
uchwala, co nastgpuje:
1 W przepisach porzqdkowych lokalnego transportu zbiorowego wtodzi,
stanowiqcych zalqcznik do uchwaly Nr LXVl1383113 Rady Miejskiej w todzi z dnia
26 czenvca 2013 r. w sprawie ustalenia przepis6w porzqdkowych lokalnego transportu
zbiorowego w todzi (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 3826), zmienionej uchwalami Rady
Miejskiej w Lodzi Nr XLIII/1140/17 z dnia 15 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego
poz. 1642) i Nr LXVl1658118 z dnia 24 stycznia 201 8 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 742),
wprowadza siq nastqpujqce zmiany:
1) ,,§ 11. 1. Pasazer jest zobowipany do:
1) wsiadania i wysiadania z pojazdu wylrqcznie na odpowiednio oznakowanych przystankach,
po zatrzymaniu pojazdu i przy zachowaniu maksymalnej ostroznoici;
2) uprzedzenia kierujqcego pojazdem o zamiarze opuszczenia pojazdu, w czasie
umozliwiajqcym jego bezpieczne zatrzymanie, w przypadku przystanku oznaczonego ,,na
zqdanie", poprzez wciiniqcie przycisku oznaczonego ,,STOP" lub ,,na zqdanie",
a w przypadku braku odpowiedniego przycisku - poprzez zgloszenie potrzeby zatrzymania
kierujqcemu pojazd;
3) stosowania siq do komunikatow i znak6w informacyjnych znajdujqcych siq wewnqtrz
i na zewnqtrz pojazdu oraz do wskaz6wek i poleceh kierujqcego pojazdem;
4) ustqpienia miejsca siedzqcego oznaczonego ,,dla inwalidy", ,,dla osoby z dzieckiem
na rqku" itp. w razie zgloszenia siq osoby, dla kt6rej to miejsce jest przeznaczone;
5) trzymania siq uchwyt6w lub porqczy w przypadku zajqcia miejsca stojqcego;
6) oddania znalezionej rzeczy kierujqcemu pojazdem;
mieisca wyznaczoneao
7). zajecia
".
- dla wozk6w inwalidzkich oraz zabezvieczenia w6zka
w sposob uniemozliwiajqcy jego przemieszczenie (w przypadku pasazer6w
niepelnosprawnych poruszajqcych siq na w6zku inwalidzkim);
8) przewozenia plecakaltorby w spos6b nieutrudniajqcy jazdy wsp6lpasazerom.
2. Osoba zamierzajqca wsiqiC na przystanku oznaczonym ,,na zqdanie" powinna
znajdowaC siq w widocznym dla kierujqcego pojazdem miejscu w obrqbie przystanku."
2) tytulr rozdziah 5 otrzymuje brzmienie:

,,Przew6z zwierzqt i rzeczy";
3) 5 15 otrzymuje brzmienie:
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,§ 15. 1. W przypadku przewozu zwierzqt nalezy spelniC nastqpujqce warunki:

1) pasazer powinien dysponowaC aktualnym Swiadectwem szczepienia zwierzqcia;

2) przew6z zwierzqcia moie odbywaC siq wylqcznie pod stalym i 8cislym nadzorem
pasazera;
3) w czasie przewozu pies powinien mieC zatozony kaganiec i by6 trzymany na kr6tkiej

smyczy.

2. Zwierzqta oraz rzeczy nie mogq by6 przewozone na miejscach siedzqcych.
3. W przypadku wyznaczenia wewnqtrz pojazdu miejsca do przewozu roweru, rower
nalezy umie6ciC w tym miejscu i unieruchomiC w spos6b uniemozliwiajqcy jego
przemieszczenie (przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego celu mocowari).";
4) w

5 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,I. Pasazer ponosi odpowiedzialnoSC za szkody powstale u przewoinika i innych os6b
znajdujqcych siq w pojekdzie, o ile powstaly one z winy pasazera.".
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi.

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