ZARZI\DZENIE Nr~066 /VI/14
PREZYDENT A MIASTA LODZI

z dnia ,f~ l\11I.esn(a, 2014 r.

w sprawie przyj~cia Regulaminu

okreslaj~cego

szczegolowy tryb i warunki wydawania

zgod oraz pobierania oplat za korzystanie z przystankow komunikacyjnych, ktorych
wlascicielem lub

zarz~dzaj~cym

jest Miasto Lodi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 92
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), w zwiqzku z uchwal'l.
Nr XLIII823112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie okres1enia
przystank6w komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad korzystania z przystank6w
komunikacyjnych,

kt6rych

wlascicie1em

lub

zarz'l.dzaj'l.cym

jest

Miasto

L6dZ

(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2350), zmienion'l. uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi
Nr LXIV/1364113 z dnia 12 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3480)
i Nr LXXXIIII1761114 z dnia 9 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2221)
oraz uchwa1'l. Nr LIII1078112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
ustalenia oplaty za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub
zarz'ldzaj'l.cymjest Miasto L6di (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4633)

zarz~dzam,

§ 1. 1. Wprowadza

si~

co

nast~puje:

Regulamin okreslaj'l.cy szczeg610wy tryb i warunki wydawania

zg6d oraz pobierania oplat za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych
wlascicielem lub zarz'l.dzaj'l.cym jest Miasto L6di, stanowi'l.cy za1'l.cznik do niniejszego
zarz'ldzenia, zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin
komunikacyjnych

dotyczy

przystank6w

wymienionych

zlokalizowanych na terenie

lub zarz'l.dzaj'lcym jest Miasto L6di,

w

miasta Lodzi,

Wykazie

przystank6w

kt6rych

wlascicielem

stanowi'l.cym za1'l.cznik Nr

1 do uchwaly

Nr XLIII823112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie okreslenia
przystank6w komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad korzystania z przystank6w
komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz'l.dzaj'l.cym jest Miasto L6di, zmienionej

uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr LXIV11364/13 z dnia 12 czerwca 2013 r.
oraz Nr LXXXIIII1761114 z dnia 9 kwietnia 2014 r.
3. Wysokosc oplaty za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych okresla uchwala
Nr LIIII078/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 21listopada 2012 r. w sprawie ustalenia oplaty
za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarzqdzaj'tcym jest
Miasto L6dz.

§ 2. Wykonanie zarz'tdzenia powierzam Dyrektorowi Zarz'tdu Dr6g i Transportu.

§ 3. Traci moc zarz'tdzenie Nr 3621/VI/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 4 stycznia
2013 r. w sprawie

przyj~cia

"Regulaminu okreslaj'tcego tryb i warunki wydawania zg6d

na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz'tdzaj'tcym jest
Miasto L6dz".

§ 4. Zarz'tdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

anna ZDANOWSKA

Zahtcznik
do zarz,\:dzenia Nr ~t:JG6/VI1111
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia45 w')\~nI~2014 r.

Regulamin
okreslaj~cy

szczeg610wy tryb i warunki wydawania zg6d oraz

pobierania oplat za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych,
kt6rych wlascicielem lub

zarz~dzaj~cym

jest Miasto L6dz.

§ 1. Ilekroc w tresci niniejszego Regulaminu jest mowa 0:
1)

uchwale - nalezy przez to rozumiec uchwallt Nr XLIII823112 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie okreslenia przystank6w komunikacyjnych oraz
warunk6w i zasad korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem
lub zarz,\:dzaj,\:cym jest Miasto L6dz, zmienion,\: uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi
Nr LXIV/1364/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. oraz Nr LXXXIIIIl761/14 z dnia 9 kwietnia
2014 r.;

2)

przystankach komunikacyjnych - nalezy przez to rozumiec przystanki komunikacyjne,
zlokalizowane na terenie miasta Lodzi, wskazane w zal,\:czniku Nr 1 do uchwaly, kt6re
zostaly udostltpnione dla operator6w i przewoznik6w i stanowi'\: miejsce przeznaczone
do wsiadania lub wysiadania pasazer6w na danej linii komunikacyjnej, gdzie umieszcza
silt informacje dotycz'\:ce w szczeg6lnosci godzin odjazd6w srodk6w transportu,
a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo

0

ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448,

z 2013 r. poz. 700,991,1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312,486,529,768 i 822);
3)

wlascicielu - nalezy przez to rozumiec Miasto L6dz, kt6re jest wlascicielem lub
zarz'\:dzaj,\:cym przystankami komunikacyjnymi;

4)

ZDiT - nalezy przez to rozumiec Zarz,\:d Dr6g i Transportu jako jednostklt zarz,\:dzaj,\:c,\:
w imieniu i na rzecz Miasta Lodzi przystankami komunikacyjnymi;

5)

operatorze - nalezy przez to rozumiec operatora publicznego transportu zbiorowego
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

0

publicznym

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r.
poz. 423 i 915);
6)

przewozniku - nalezy przez to rozumiec przewoznika,
pkt 11 ustawy z dnia 16 grudnia 20 lOr.

0

0

kt6rym mowa wart. 4 ust. 1

publicznym transporcie zbiorowym;

7)

wniosku - nalezy przez to rozumiec wniosek

uzgodnienie zasad korzystania

0

z przystankow komunikacyjnych.

§ 2. 1. Z przystankow komunikacyjnych korzystac mog<\. wyl<\.cznie operatorzy oraz
przewoznicy,

ktorzy

komunikacyjnych i

uzyskali

niezb~dne

zgod~

wlasciciela

na

korzystanie

z

przystankow

dokumenty uprawniaj<\.ce do realizowania przewozu osob,

zgodnie z obowi'lZuj<\.cymi przepisami prawa.
2.

Zgod~, 0

ktorej mowa w ust. 1, wydaje ZDiT na plsemny wniosek operatora

lub przewoznika.
3. Wzor wniosku stanowi zal<\.cznik do niniejszego Regulaminu.
4. ZOiT

moze

odmowic

wydania

zgody

na

korzystanie

z

przystankow

komunikacyjnych w przypadku, gdy:
1) przewoznik lub operator nie zawrze ze ZDiT umowy

0

ustalenie warunkow ponoszenia

kosztow zamieszczania informacji dotycz<\.cych rozkladow jazdy na przystankach
komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasaZera;
2)

wydanie zgody na korzystanie z przystankow komunikacyjnych ograniczy przepustowosc
przystankow komunikacyjnych (uniemozliwi lub w znaczny sposob utrudni korzystanie
z przystankow przez uprawnionych przewoznikow lub operatorow);

3)

wydanie zgody na korzystanie z przystankow komunikacyjnych spowoduje zagrozenie
dla organizacji lub bezpieczenstwa ruchu drogowego lub

b~dzie

niezgodne z przepisami

reguluj<\.cymi zasady ruchu drogowego;
4)

przewoinik lub operator zalega z platnosciami za korzystanie z przystankow;

5)

przewoznikowi lub operatorowi juz wczesniej zostala

cofni~ta

zgoda na korzystanie

z przystankow na skutek nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Obowi<\.zek zawarcia umowy,

0

ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 nie dotyczy przewoinika

lub operatora linii regulamych specjalnych, ktory nie wnioskuje do ZDiT

0

zamieszczanie

informacji dotycz<\.cych rozkladow jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie
informacj i dla pasaZera.
6. Za kazde zatrzymanie srodka transportu na przystanku komunikacyjnym pobierana
jest oplata, okreslona w uchwale Nr LIII1078112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 21 listopada
2012 r. w sprawie ustalenia oplaty za korzystanie z przystankow komunikacyjnych, ktorych
wlascicielem lub zarz<\.dzaj<\.cym jest Miasto Lodi.
7. Oplata za korzystanie z przystankow komunikacyjnych naliczana jest na podstawie
zatwierdzonego przez wlasciwy organ rozkladu jazdy, ktory przewoznik lub operator
dostarcza do ZDiT w terminie 14 dni od dniajego obowi<\.zywania.

8. Oplata za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych platna jest w okresach
kwartalnych, na podstawie dokumentu okreslaj'tcego wysokosc oplaty, wystawionego przez
ZDiT. Pierwszy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca, drugi okres od 1 kwietnia
do 30 czerwca, trzeci okres od 1 lipca do 30 Wfzesnia, czwarty okres od 1 paidziemika
do 3 1 grudnia.
9. Wplat nalezy dokonac w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu,

0

kt6rym

mowa w ust. 8, w kasie lub na konto bankowe ZDiT.
10. Za datt( wniesienia oplaty za korzystanie z przystank6w uWaZa sit( datt( wplywu
oplaty do kasy b'tdz na konto bankowe ZDiT.
11. Zgoda na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych moze zostac cofnit(ta
w przypadku:
1) nieprzestrzegania przez przewoznika lub operatora zasad korzystania z przystank6w
komunikacyjnych, rozkladu jazdy, co powodowac bt(dzie utrudnienia w korzystaniu
z przystank6w komunikacyjnych przez innych przewoznik6w lub operator6w;
2)

stworzenia zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego m.in. poprzez blokowanie
dojazdu do przystank6w innym przewoznikom lub operatorom;

3)

zmiany organizacji ruchu, kt6ra spowoduje brak mozliwosci dojazdu do przystanku;

4)

likwidacji przystanku autobusowego;

5)

nieplacenia naleznosci za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych przez jeden okres
platniczy lub gdy op6znienie w platnosci naleznosci za korzystanie przystank6w
komunikacyjnych przekracza 30 dni od terminu platnosci;

6)

rozWl'tzama

umowy

z zamieszczaniem

ustalenie

0

informacji

warunk6w

dotycz'tcych

ponoszenia

rozklad6w

koszt6w

jazdy

na

zwi'lZanych
przystankach

komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz'tdzaj'tcym jest Miasto L6dz oraz
w systemie informacji dla pasazera;
7)

niepowiadomienia ZDiT

0

zmianie rozkladu jazdy lub przystank6w, z kt6rych korzysta

przewoznik lub operator;
8) wygasnittcia lub cofnit(cia uprawnien do prowadzenia dzialalnosci w zakresie
przewozu os6b;
9)

zaprzestania dzialalnosci przewozowej;

10) naruszenia postanowien niniejszego Regulaminu.
12. Cofnit(cie zgody na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych moze dotyczyc
wszystkich przystank6w, na kt6re przewoznik lub operator otrzymal zgodt( od ZDiT lub moze
dotyczyc tylko tych przystank6w, na kt6rych stwierdzono naruszenia niniejszego
Regulaminu.

13. Cofnittcie zgody na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych moze stanowic
podstawtt do powiadomienia organu

wydaj~cego

zezwolenie

0

braku uzgodnienia przez

przewoznika lub operatora zasad korzystania z przystank6w.
14. W przypadku cofnittcia zgody na korzystanie z przystanku komunikacyjnego,
ponowna zgoda na korzystanie z tego przystanku moze nastqpic nie wczesniej niz po uplywie
6 miesittcy od dnia jej cofnittcia, a w przypadku cofnittcia zgody na skutek zalegania
z oplatami za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych po uregulowaniu calosci
zaleglosci.
15. Przewoznik lub operator jest zobowi<1Zany do pisemnego powiadomienia ZDiT,
w

ci~u

14 dni,

zmianach

0

wystqpieniu sytuacji opisanych w ust. 10 pkt 8 i 9, a takZe

dotycz~cych

zezwolenia

b~dz

oznaczenia i adresu przedsittbiorcy,

zaswiadczenia,

0

otrzymaniu zezwolenia

0

0

wszelkich

przedluzeniu okresu waznosci

b~dz

zaswiadczenia na

now~

linitt

oraz 0 zmianach w rozkladachjazdy.
16. W przypadkach,

0

kt6rych mowa w ust. 15 przewoznik lub operator jest

zobowi<1Zany do dostarczania zatwierdzonych rozklad6w jazdy wraz z zezwoleniem
zaswiadczeniem,
wlasciwy organ,

decyzj~ stwierdzaj~c~
drog~ mailow~ na

zmiantt, odstttpstwo lub wygaszenie

wydan~

b~dz

przez

adres: przystanki@zdit.uml.lodz.pl.

§ 3. Wydanie zgody na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych stano wi czynnosc
poprzedzaj~c~

wydanie zezwolenia lub zaswiadczenia i nie

komunikacyjnych, rozkladzie jazdy, ani

0

przes~dza 0

przebiegu linii

tym, czy przewoznik lub operator otrzyma

od wlasciwego organu zezwolenie b~dz zaswiadczenie na wykonywanie przewoz6w.

§ 4. Zgoda na korzystanie z przystank6w komunikacyjnych wazna jest przez okres
szesciu miesittcy od dnia wystawienia. Uzyskanie w tym okresie zezwolenia (zaswiadczenia)
na linitt

komunikacyjn~

przedluza waznosc zgody do dnia wamosci zezwolenia

(zaswiadczenia), pod warunkiem zachowania przedmiotowych przystank6w w rozkladzie
jazdy.

§ 5. 1. W zakresie korzystania z przystank6w komunikacyjnych dopuszcza sitt
mozliwosc postoj6w

wynikaj~cych

z rozklad6w jazdy jedynie na ptttlach autobusowych oraz

przystankach komunikacyjnych wskazanych w uchwale jako krailcowe.
2. Korzystanie z przystank6w komunikacyjnych wskazanych w uchwale jako nocne,
moze odbywac sitt wyl~cznie w godzinach od 22.00 do 6.00.

3. Pozostale zasady korzystania z przystankow komunikacyjnych reguluje § 3

§ 4

zahtcznika Nr 2 do uchwaly.

§ 6. 1. W przypadku prowadzenia robot drogowych, usuwanla awam, orgamzaCJl

objazdow i innych sytuacji,

wymuszaj~cych

zmiany tras linii komunikacyjnych, ZDiT moze

ustanowic tymczasowe przystanki komunikacyjne dla przewoznikow i operatorow.
2. W sytuacji,

0

ktorej mowa w ust. 1, warunki i zasady korzystania z przystankow

komunikacyjnych, stosuje sict odpowiednio jak w niniejszym Regulaminie.

Zahtcznik
do Regulaminu okreslaj'lcego szczeg6lowy tryb
i warunki wydawania zg6d oraz pobierania oplat
za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych,
kt6rych wlascicielem lub zarz'ldzaj'lcym jest Miasto
L6dz
Nazwa /

Imi~

i Nazwisko

Adres siedziby / M iejsce zamieszkania

Adres do

Zarzqd Dr6g i Transportu
ul. Piotrkowska 175
90 -447 L6di

koresponden~i i

Telefon

NIP

KRS (w przypadku podmiot6w podlegajltcych
wpisowi do tego rejestru)

WNIOSEK 0 UZGODNIENIE ZASAD
KORZYSTANIA Z PRZYSTANKOW KOMUNIKACYJNYCH
Lp.

Nr
przystanku

Lokalizacja przystanku autobusowego

Kierunek

1
2

3
4
5
6

7
8
9

10

11
12

13
14
15
W zalaczeniu:
I) proponowany rozklad jazdy uwzgl<tdniaj'lcy przystanki, czasy odjazd6w i przyjazd6w
2) mapa z zaznaczon'llini'l komunikacyjn'l i przystankami na terenie Miasta Lodzi.

data

pod pis

I.Na podstawie:
- ustawy z dnia z dnia 16 grudnia 2010 r. 0 publicmym transporcie zbiorowym (Oz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13
i Nr 228, poz. 1368 oraz z 20 14 r. poz. 423 i 915);
- uchwaly Nr XLII/823112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie okreslenia przystank6w
komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad korzystania z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlaScicielem lub
zarZltdzaj'lcymjest Miasto L6dZ (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2350);

- uchwaly Nr LXIV/1364/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniaj~ca uchwal~
w sprawie okreslenia przystank6w komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad korzystania z przystank6w
komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz~dzaj~cym jest Miasto L6di (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego
poz.3480);
- uchwala Nr LXXX 11111 761114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniaj~ca uchwal~
w sprawie okreslenia przystank6w komunikacyjnych oraz warunk6w i zasad korzystania z przystank6w
komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz~dzaj~cym jest Miasto L6di (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego
poz.2221);
- uchwaly Nr L1I110781I2 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia oplaty
za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz~dzaj~cym jest Miasto L6di
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4633);
. ,
- zar~dzenia Nr 106G
l;flt Prezydenta Miasta Lodzi z dnia AS ~ t' nIS. 2014 r. w sprawie przyj~cia
Regulaminu okreslaj~cego szczeg610wy tryb i warunki wydawania zg6d oraz pobierania opiat za korzystanie
z przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlaScicielem lub zarntdzaj~cym jest Miasto L6di;
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170
i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230,
poz. 1371).
2. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z p6in. zm.) informuj~, it:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi;
- Pani/Pana dane osobowe b~d~ przetwarzane w celu uzgodnienia zasad korzystania z przystank6w
komunikacyjnych;
- posiada Pani/Pan prawo wgl~du do tresci swoich danych oraz ich poprawiania;
- obowi¥ek podania danych osobowych wynika z przepis6w wymienionych w pkt 1.

IV)

