
 

 

UCHWAŁA NR XIV/303/15 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 1 lipca 2015 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Miasto Łódź 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerw-

ca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz 

art. 16 ust. 4 i 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423 i 915 oraz z 2015 r. poz. 390), Rada Miejska w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, wymienionych 

w uchwale nr XLII/823/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystan-

ków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicie-

lem lub zarządzającym jest Miasto Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2350), zmienionej uchwałami Rady 

Miejskiej w Łodzi nr LXIV/1364/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3480) 

i nr LXXXIII/1761/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2221), zwanych dalej przystan-

kami komunikacyjnymi, jest odpłatne.  

§ 2. Opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, zwana dalej 

opłatą, pobierana jest za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.  

§ 3. 1. Za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, ustala się następujące 

stawki opłaty: 

1) 0,04 zł dla autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kie-

rowcą; 

2) 0,05 zł dla autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą. 

2. Stawki opłaty jednostkowej, określone w ust. 1, ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowane-

mu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na 

dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogło-

szona ustawa budżetowa.  

§ 4. Opłata zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę 

i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu prze-

znaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie 

drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Tomasz Kacprzak 
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