
UCHWAŁA NR XVII/223/16
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu
oraz cen biletów na linii Aleksandrów Łódzki - Zgierz – Stryków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890), art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440, 1045, 1890) w związku z zawarciem 
porozumienia międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 2 łączącej 
Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz - Gminę Zgierz – Stryków, zawartego pomiędzy Gminą Aleksandrów 
Łódzki, Gminą Miasto Zgierz, Gminą Zgierz oraz Gminą Stryków Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłaty za przejazd autobusową komunikacją miejską:

1) w Zgierzu w strefie taryfy określonej w załączniku nr 1 do uchwały, o następującej wysokości:

normalna       ulgowa
a) bilety jednorazowe tradycyjne (papierowe)  2,60 zł  1,30 zł;

b) bilety jednorazowe z systemu płatności mobilnych  2,60 zł  1,30 zł;

c) bilety okresowe tradycyjne (papierowe):

- miesięczne imienne na wszystkie linie autobusowe  78,00 zł  39,00 zł;

- miesięczne imienne na jedną linię autobusową  64,00 zł  32,00 zł;

- trzymiesięczne imienne na jedną linię autobusową  160,00 zł  80,00 zł;

d) bilety elektroniczne:

- 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;

- 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

2) na linii Aleksandrów Łódzki – Zgierz – Stryków nr 2 w strefach taryfy określonych w załączniku nr 2 
do uchwały, o następującej wysokości:

a) Strefa I (Aleksandrów Łódzki – Zgierz)

normalna       ulgowa
- bilety jednorazowe tradycyjne (papierowe)  3,00 zł  1,50 zł;

- bilety jednorazowe z systemu płatności mobilnych  3,00 zł  1,50 zł;

- bilet okresowy 30 dniowy upoważniający do poruszania się komunikacją miejską po terenie miasta 
Zgierza tradycyjny (papierowy)  82,00 zł  41,00 zł;

- bilet okresowy 30 dniowy upoważniający do poruszania się komunikacją miejską po terenie miasta 
Zgierza tradycyjny (elektroniczny)  82,00 zł  41,00 zł;

b) Strefa II (Zgierz – Stryków)

normalna       ulgowa
- bilety jednorazowe tradycyjne (papierowe)  3,40 zł  1,70 zł;

- bilety jednorazowe z systemu płatności mobilnych  3,40 zł  1,70 zł;
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- bilet okresowy 30 dniowy upoważniający do poruszania się komunikacją miejską po terenie miasta 
Zgierza tradycyjny (papierowy)  86,00 zł  43,00 zł;

- bilet okresowy 30 dniowy upoważniający do poruszania się komunikacją miejską po terenie miasta 
Zgierza tradycyjny (elektroniczny)  86,00 zł  43,00 zł;

c) Strefa III (Aleksandrów Łódzki – Stryków)

normalna       ulgowa
- bilety jednorazowe tradycyjne (papierowe)  4,80 zł  2,40 zł;

- bilety jednorazowe z systemu płatności mobilnych  4,80 zł  2,40 zł;

- bilet okresowy 30 dniowy upoważniający do poruszania się komunikacją miejską po terenie miasta 
Zgierza tradycyjny (papierowy)  98,00 zł  49,00 zł;

- bilet okresowy 30 dniowy upoważniający do poruszania się komunikacją miejską po terenie miasta 
Zgierza tradycyjny (elektroniczny)  98,00 zł  49,00 zł.

2. Ceny biletów ustalone w ust.1 są cenami maksymalnymi.

3. Na wymienionych w ust. 1 strefach taryfowych obowiązują następujące rodzaje biletów:

1) bilety tradycyjne (papierowe) według wzorów ustalonych przez Prezydenta Miasta Zgierza;

2) bilety elektroniczne imienne, przez które rozumie się bilety w formie karty elektronicznej według wzorów 
i form ustalonych przez Prezydenta Miasta Zgierza odrębnym regulaminem;

3) bilety zakupione za pomocą systemu płatności mobilnych.

4. Ustala się opłatę za przewóz osób liniami specjalnymi, uruchamianymi doraźnie w wysokości trzykrotnej 
opłaty za przejazd jednorazowy na liniach zwykłych.

5. Ustala się opłatę za przewóz bagażu o objętości większej od 48 dm3 (np. 60x40x20cm), tj. przedmiotów 
możliwych do dokonania przewozu, a nie stwarzających zagrożenia dla współpodróżnych oraz za przewóz psa 
(z wyjątkiem trzymanego na rękach) w wysokości równej opłacie normalnej za przewóz osób dla danej linii. 
Osoby podróżujące z dziećmi do 4 lat nie uiszczają opłat za przewóz wózka. Opłata za bagaż i przewóz psa 
obowiązuje bez względu na posiadane przez pasażera ulgi i zwolnienia z opłat za przejazdy.

6. W wypadku stwierdzenia braku ważnego biletu podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 
dodatkowej w wysokości 50-krotności ceny obowiązującego biletu jednorazowego normalnego.

7. Za zabieranie ze sobą do środka transportowego psów i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje 
opłaty, bez uiszczenia tych opłat 20-krotność ceny obowiązującego biletu jednorazowego normalnego.

8. Za spowodowanie z winy pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 150-krotności ceny 
obowiązującego biletu jednorazowego normalnego.

9. W wypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty 
wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych ustalonych 
w sposób określony w ust. 6 i 7 ulega obniżeniu o 30%.

§ 2. 1. Bilety miesięczne imienne na jedną linię uprawniają do przejazdów wszystkimi numerami tego 
samego rodzaju środków komunikacyjnych danego przewoźnika przebiegającymi po trasie linii.

2. Bilety miesięczne uprawniają do przejazdów we wszystkich dniach kalendarzowych.

3. Za ważny bilet miesięczny uważa się bilet z załączonym znaczkiem opłaty na dany miesiąc kalendarzowy 
i z wpisanym na nim numerem biletu.

4. Bilety miesięczne można nabywać na miesiąc bieżący lub następny.

5. Przepisy § 2 ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio do imiennych biletów elektronicznych 30-to i 90-o 
dniowych.

6. Za ważny bilet elektroniczny uważa się bilet zakodowany na elektronicznej karcie zbliżeniowej w sposób 
zgodny z regulaminem, o którym mowa w § 1 ust 3 pkt 2.
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7. Za ważny bilet zakupiony za pomocą systemu płatności mobilnych uważa się bilet uiszczony zgodnie 
z regulaminem odpowiedniego pośrednika płatności mobilnych, dowodem uiszczenia opłaty jest w każdym 
przypadku kod przesłany z systemu informatycznego na urządzenie mobilne pasażera.

§ 3. 1. Ustala się opłatę manipulacyjną, o której mowa w art. 33a ust. 4  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
Prawo przewozowe z tytułu zwrotu albo umorzenia opłaty dodatkowej, o której mowa w § 1 ust. 6 i 7 
w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym przez organizatora publicznego transportu zbiorowego 
w wysokości 10% opłaty określonej w § 1 ust. 6 i 7. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, 
po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, 
w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, 
uprawnień do bezpłatnego i ulgowego przejazdu lub w razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu 
przewozu, którego nie miał podczas przejazdu.

2. Ustala się dodatkową opłatę z tytułu kosztów upomnienia spowodowanego nieuiszczeniem opłaty 
dodatkowej w terminie w wysokości 15 zł.

§ 4. 1. Pierwszą czynnością, jaką pasażer jest zobowiązany uczynić bezpośrednio po wejściu do pojazdu jest 
uiszczenie opłaty za przejazd. Uiszczenie opłaty może nastąpić poprzez:

1) skasowanie w odpowiednim urządzeniu (kasowniku) znajdującym się w pojeździe biletu tradycyjnego 
(papierowego);

2) zakup biletu za pomocą systemu płatności mobilnych.

2. Podróżni uprawnieni do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów obowiązani są posiadać w czasie jazdy 
ważny dokument potwierdzający te uprawnienia (legitymacja, zaświadczenie, dowód osobisty, odcinek 
emerytury lub renty).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii 
Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 46, poz. 
420), zmienioną uchwałą Nr XV/133/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 roku (Dziennik 
Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 391, poz. 4394), uchwałą Nr XXI/206/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 
29 lutego 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 1064), uchwałą Nr XXII/210/12 
z dnia 29 marca 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 1067), uchwałą 
Nr XXXV/385/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 3178) 
oraz uchwałą Nr XXXIX/429/13 z dnia 3 września 2013 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 
poz. 4422).

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni, a wyciąg 
obejmujący istotne dla pasażerów przepisy podany będzie dodatkowo do publicznej wiadomości w autobusach 
komunikacji miejskiej.

 
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Radosław Gajda
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/223/16
Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Określenie granic strefy taryfowej miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu

1. W autobusowej komunikacji miejskiej w Zgierzu strefą taryfową jest teren Gminy Miasto Zgierz, 
z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Na liniach wybiegających w kierunku Łodzi granice strefy taryfowej określa się następująco:

a) przystanek przy ul. Długiej w Zgierzu przy skrzyżowaniu z ul. Łagiewnicką,

b) przystanek przy ul. Konstantynowskiej w Zgierzu, przy skrzyżowaniu z ul. Kocidłowską.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/223/16
Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Określenie granic stref taryfowych dla linii międzygminnej nr 2
łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz - Stryków

1. Na linii autobusowej 2 łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz - Stryków  granice 
poszczególnych stref taryfowych określa się następująco:

a) Strefa I - odcinek trasy linii 2 obejmujący teren Gminy Aleksandrów Łódzki i teren Gminy Miasto Zgierz 
pomiędzy przystankami granicznymi określonymi w pkt 2,

b) Strefa II - odcinek trasy linii 2 obejmujący teren Gminy Miasto Zgierz pomiędzy przystankami granicznymi 
określonymi w pkt 2, teren Gminy Stryków i drogę krajową nr 71,

c) Strefa III - obejmuje cały przebieg trasy linii 2 tj. teren Gminy Aleksandrów Łódzki, teren Gminy Miasto 
Zgierz, teren Gminy Stryków i odcinek trasy na drodze krajowej nr 71.

2. Na potrzeby linii autobusowej 2 ustala się przystanki graniczne dla terenu Gminy Miasto Zgierz:

a) przystanek  przy ul. Aleksandrowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skośną - na odcinku linii wybiegającym 
ze Zgierza w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego,

b) przystanek przy ul. Długiej przy skrzyżowaniu z ul. Łagiewnicką - na odcinku linii wybiegającym ze Zgierza 
w kierunku Strykowa.
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