
 

 

UCHWAŁA NR IV/37/19 

RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.  

w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  

o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z 2018 r. poz. 1496, 1693) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016, 2435) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za 

usługi lokalnej komunikacji autobusowej (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1271, 3471), wprowadza 

się następującą zmianę: 

1) uchyla się § 2; 

2) w § 5 po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„14. Bilet grupowy 10+1 upoważnia grupę dzieci i młodzieży do 10 osób (do ukończenia nauki w szkole 

publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do 24 roku życia) oraz 1 oso-

bę dorosłą (opiekun grupy) do przejazdu środkami komunikacji autobusowej na wszystkich liniach w grani-

cach jednej strefy wyłącznie w pojeździe, w którym został skasowany od momentu skasowania do zakoń-

czenia kursu tego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 11.”; 

3) w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 - 3 dotyczą sprzedaży biletów czasowych przez kierowcę, 

stanowiącej uzupełniającą formę sprzedaży.”; 

4) w § 7 uchyla się ust. 3; 

5) w § 9 poz. 10 tabeli otrzymuje brzmienie: 

10 honorowym dawcom krwi, którzy oddali nie mniej 

niż 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów 

krwi w przypadku mężczyzn 

uchwała Nr IV/37/19 

Rady Miejskiej w Pabia-

nicach z dnia 29 stycznia 

2019 r.  

legitymacja Honorowy Dawca 

Krwi Zasłużony dla Zdrowia Na-

rodu, wydana przez ministra wła-

ściwego do spraw zdrowia lub 

zaświadczenie o oddaniu odpo-

wiedniej ilości krwi, wydane przez 

Stację Krwiodawstwa oraz doku-

ment tożsamości 

6) w § 9 dodaje się poz. 13 tabeli w brzmieniu: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2019 r.
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13 właścicielom samochodów osobowych posiadają-

cym Kartę Pabianiczanina oraz osobom im towa-

rzyszącym posiadającym Kartę Pabianiczanina, 

łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym 

liczbę miejsc w samochodzie  

uchwała Nr IV/37/19 

Rady Miejskiej w Pabia-

nicach z dnia 29 stycznia 

2019 r.  

dowód rejestracyjny samochodu 

osobowego wystawiony na jedną z 

osób wraz z jej dowodem tożsamo-

ści i Kartą Pabianiczanina oraz 

Karty Pabianiczanina osób towa-

rzyszących, korzystających z 

uprawnienia 

7) w Załączniku Nr 1 dodaje się poz. 4 tabeli w brzmieniu: 

4. Bilety grupowe 10+1 8,20 - - - - - 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.   

   

  

 Przewodniczący  Rady Miejskiej w Pabianicach 

 

 

Krzysztof Rąkowski 
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