
UCHWAŁA NR XXXIII/410/2021 
RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. 
w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto 

Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których 
organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 50a ust. 1 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. 
poz. 1944, poz. 1378 poz. 2400) Rada Miasta Zgierza  

uchwala, co następuje: 
§ 1. W uchwale nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 

korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na 
liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz (Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego poz. 3641, poz. 3853, z 2015 r. poz. 487, poz. 2167, poz. 2444, z 2016r. poz. 308, 
poz. 3105, poz. 4069, z 2019 r. poz. 6208) § 1 ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) studenci wyższych uczelni lub słuchacze studiów doktoranckich, wpisanych na listy 
uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego”. 

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

i wchodzi 
w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

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

 
   

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 
 
 

Grzegorz Robert Leśniewicz 
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