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UCHWAŁA NR XXIX/971/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
w Łodzi
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875), art. 34a
ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), Rada Miejska w Łodzi
uchwala, co następuje:
§ 1. W przepisach taryfowych w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Łodzi, stanowiących załącznik
Nr 1 do uchwały Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat
za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz.
5036), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XV/631/19 z dnia 16 października 2019 r. (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego poz. 5883), Nr XVI/680/19 z dnia 20 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 6534),
Nr XVII/714/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 167) i Nr XXVIII/935/20
z dnia 8 lipca 2020 r., w § 4:
1) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
18)

osoby, którym nadano odznakę „Honorowy
Dawca Krwi – Zasłużony
dla Zdrowia Narodu” lub „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”
lub będące krwiodawcami, którzy oddali nie
mniej niż:
a) 15 litrów krwi – dla kobiet,
b) 18 litrów krwi – dla mężczyzn

legitymacja „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony
dla Zdrowia Narodu” wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub legitymacja „Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi I stopnia” (z wpisanym
oznaczeniem stopnia odznaki oraz numerem PESEL)
wydana przez Polski Czerwony Krzyż albo zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi wydane
przez Stację Krwiodawstwa; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub dysponować możliwością
potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel lub bilet specjalny,
o którym mowa w § 5, wydany na podstawie ww.
dokumentów;

2) w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:
29)

podróżujący w Strefie I w dniach 5-6 września
2020 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 5 września 2020 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin Gołaszewski

