ZARZĄDZENIE NR 46/2020/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie możliwości zawieszenia biletu okresowego lokalnej komunikacji autobusowej
w Pabianicach w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z § 7 ust. 5 uchwały 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, z 2019 r. poz. 765) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, na podstawie Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), wprowadza się do odwołania
możliwość zawieszenia biletu okresowego lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach.
2. Za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.migawka.lodz.pl lub poprzez
kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta MZK Pabianice Sp. z o.o. Klient przekazuje
numer Migawki wraz z wnioskiem o przełożenie okresu ważności swojego biletu okresowego od
danego dnia. Złożony wniosek skutkuje czasowym zablokowaniem Migawki.
3. W przypadku woli wznowienia obowiązywania biletu, Klient za pomocą formularza na stronie
internetowej www.migawka.lodz.pl lub telefonicznie przekazuje wniosek o wznowienie biletu
z informacją od kiedy chce korzystać ze swojego biletu okresowego.
4. Ustala się datę 31 grudnia 2020 r. jako nieprzekraczalny czas na złożenie wniosku
o wznowienie biletu.
5. Zastrzega się możliwość przesunięcia początku ważności biletu o dzień roboczy od daty
zgłoszenia.
6. Klientom nie przysługuje możliwość częściowego zwrotu ceny posiadanego biletu okresowego.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 23 marca 2020 r.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz
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