
UCHWAŁA NR XXXIII/427/17
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 7 kwietnia 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1569, poz. 1948), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, poz. 1920, poz. 1954) 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) zmienionej uchwałą 
Nr XXIII/285/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego poz. 3106) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 tradycyjne (papierowe) hybrydowe 6,00 zł 3,00 zł

uprawniające do:

- przejazdu linią autobusową nr 6, w której został skasowany i obowiązuje do końca trasy tej linii,

- przejazdów liniami autobusowymi nr 61 i 51, w których został skasowany i obowiązuje na trasach linii 
61 i 51 również po przesiadce między tymi liniami (od pętli Parzęczewska/Staffa w Zgierzu do pętli Łódź 
Fabryczna). Czas na dokonanie przesiadki między tymi liniami nie może być dłuższy niż 10 minut,

- przejazdu trwającego przez maksymalnie 60 minut od momentu skasowania w jednej z wyżej 
wymienionych linii również po przesiadce do każdego innego pojazdu lokalnego transportu zbiorowego 
Miasta Łodzi bądź Zgierza,

- przejazdu trwającego przez maksymalnie 60 minut od momentu skasowania w dowolnym pojeździe 
lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi bądź Zgierza z możliwością przesiadki na linie 
autobusowe nr 6 Miasta Zgierza lub 61 lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi,

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

d) bilety jednorazowe z systemu płatności mobilnych hybrydowe 6,00 zł 3,00 zł

uprawniające do:

- przejazdu linią autobusową nr 6, w której został skasowany i obowiązuje do końca trasy tej linii,

- przejazdów liniami autobusowymi nr 61 i 51, w których został skasowany i obowiązuje na trasach linii 
61 i 51 również po przesiadce między tymi liniami (od pętli Parzęczewska/Staffa w Zgierzu do pętli Łódź 
Fabryczna). Czas na dokonanie przesiadki między tymi liniami nie może być dłuższy niż 10 minut,

- przejazdu trwającego przez maksymalnie 60 minut od momentu skasowania w jednej z wyżej 
wymienionych linii również po przesiadce do każdego innego pojazdu lokalnego transportu zbiorowego 
Miasta Łodzi bądź Zgierza,
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- przejazdu trwającego przez maksymalnie 60 minut od momentu skasowania w dowolnym pojeździe 
lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi bądź Zgierza z możliwością przesiadki na linie 
autobusowe nr 6 Miasta Zgierza lub 61 lokalnego transportu zborowego Miasta Łodzi,

e) bilet jednorazowy czasowy - 24 godzinny - tradycyjny (papierowy) 8,00 zł 4,00 zł

obowiązuje 24 godziny licząc od momentu jego skasowania i uprawnia do przejazdu na wszystkich 
liniach autobusowych w podanym okresie, w granicach Gminy Miasto Zgierz. w okresie ważności biletu 
(24 godziny) możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas oznaczony na przesiadanie się wlicza 
się do czasu przejazdu,

f) bilet jednorazowy czasowy - 24 godzinny - z systemów mobilnych 8,00 zł 4,00 zł

obowiązuje 24 godziny licząc od momentu jego skasowania i uprawnia do przejazdu na wszystkich 
liniach autobusowych w podanym okresie, w granicach Gminy Miasto Zgierz. W okresie ważności biletu 
(24 godziny) możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas oznaczony na przesiadanie się wlicza 
się do czasu przejazdu normalny,

g) 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,

- 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 2 148,00 zł 74,00 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 2 388,00 zł 194,00 zł;

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

normalna ulgowa
a) Strefa I (Aleksandrów Łódzki - Zgierz):

- 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 (elektroniczny) 82,00 zł 41,00 zł,

b) Strefa II (Zgierz - Stryków):

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

- bilety jednorazowe z systemu płatności mobilnych 3,40 zł 1,70 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):

- 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 (elektroniczny) 98,00 zł 49,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.
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§ 3. Uchyla się uchwałę nr XXXII/398/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany 
uchwały 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.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu 
na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Radosław Gajda
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