
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/394/20 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących,  

które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego  

oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane  

przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 50a ust. 1, art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 2493; Dz. U. z 2020 r. poz. 

400, poz. 462, poz. 875), Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr IV/42/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia2019 r.  w sprawie 

ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych 

Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji 

publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 

zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 

wprowadza się  następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 2 w § 1 dodaje się zapisy w brzmieniu: 

Uprawnieni Dokument potwierdzający uprawnienie 

 do ulgi przewozowej  

„Osoby posiadające danego dnia ważny jednorazowy bilet 

Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na przejazd w relacji Łódź 

Fabryczna – Piotrków Trybunalski, zgodnie z porozumieniem 

zawartym pomiędzy: Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. a 

Miastem Piotrków Trybunalski. 

Bilet jednorazowy, obowiązujący danego dnia w 

relacji „tam” albo „tam i z powrotem” wydany przez 

Łódzką Kolej Aglomeracyjną, zgodny z wzorem 

przekazanym Miastu przez Łódzką Kolej 

Aglomeracyjną.”   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 

dniem 13 grudnia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Marian Błaszczyński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 listopada 2020 r.

Poz. 5968
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