
UCHWAŁA NR XVI/205/2020
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 
ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów 

na linii Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, poz. 2493) w związku 
z zawarciem Porozumienia międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii 
nr 2 łączącej Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz - Stryków, zawartego pomiędzy Gminą Aleksandrów 
Łódzki, Gminą Miasto Zgierz oraz Gminą Stryków Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVII/223/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za 

usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii Aleksandrów 
Łódzki - Zgierz - Stryków (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 721, z 2016 r. poz. 3106, 
z 2017 r. poz.2165) § 1 ust. 1 pkt 1 lit g otrzymuje brzmienie:

„g) bilety elektroniczne:
normalne ulgowe

- 30 - dniowe imienne na wszystkie linie autobusowe 78,00 zł 39,00 zł,
- 30 - dniowe imienne na jedną linię autobusową 64,00 zł 32,00 zł,
- 30 - dniowe imienne, ważne w strefie 1 i 1+2 lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz we 
wszystkich strefach taryfowych komunikacji miejskiej na terenie Zgierza oraz na linii autobusowej 
międzygminnej nr 2 168,00 zł 84,00 zł,

- 90 - dniowe imienne na jedną linię autobusową 160,00 zł 80,00 zł,
- 90 - dniowe imienne na wszystkie linie autobusowe 195,00 zł 97,50 zł,
- 90 - dniowy imienny, ważny w strefie 1 i 1+2 lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz we 
wszystkich strefach taryfowych komunikacji miejskiej na terenie Zgierza oraz na linii autobusowej 
międzygminnej nr 2 420,00 zł 210,00 zł;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu 

na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz
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