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Poz. 3178
UCHWAŁA NR XXXV/385/13
RADY MIASTA ZGIERZA
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu
oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj
na terenie miasta Zgierza
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,
poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 385) oraz art. 33a ust. 3, 4, art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, poz. 1529) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia
opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w
komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 46, poz. 420), zmienionej uchwałą Nr XV/133/11 Rady Miasta
Zgierza z dnia 27 października 2011 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 391, poz. 4394)
oraz uchwałą Nr XXI/206/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1064), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się opłaty za przejazd autobusową komunikacją miejską z Zgierzu w strefie taryfy określonej w załączniku do uchwały o następującej treści:
opłata w zł normalna
ulgowa
1) bilety jednorazowe tradycyjne (papierowe)

2,40

1,20

2) bilety jednorazowe z systemu płatności mobilnych

2,40

1,20

a) miesięczne imienne na wszystkie linie autobusowe

78,00

39,00

b) miesięczne imienne na jedną linię autobusową

64,00

32,00

c) trzymiesięczne imienne na jedną linią autobusową

160,00

80,00

3) bilety okresowe tradycyjne (papierowe):

4) bilety elektroniczne:
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a) 30-dniowe imienne na wszystkie linie autobusowe

78,00

39,00

b) 30-dniowe imienne na jedną linię autobusową

64,00

32,00

c) 90-dniowe imienne na jedną linią autobusową

160,00

80,00”;

2) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 4. Na wymienionych w ust. 1 liniach komunikacyjnych 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.”;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 4 pkt 2.
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.”;
4) dotychczasową treść § 3 określa się jako § 3 ust. 1;
5) w § 3 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
„2. Ustala się dodatkową opłatę z tytułu kosztów upomnienia spowodowanego nieuiszczeniem opłaty
dodatkowej w terminie w wysokości 15 zł.”;
6) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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. 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
obejmujący istotne dla pasażerów przepisy podany będzie dodatkowo do publicznej wiadomości w tramwajach
i autobusach komunikacji miejskiej.
Przewodniczący Rady
Miasta Zgierza:
Jarosław Komorowski

