Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZEPISY TARYFOWE
W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
MIASTA ŁODZI
§ 1.
Przepisy obowiązują na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego miasta
Łodzi, obsługiwanych przez przewoźników w zakresie określonym w umowach
i porozumieniach międzygminnych, w których Prezydent Miasta Łodzi występuje w
charakterze strony.
§ 2.
1. Opłata za podróż winna być dokonywana przez pasażera za każdy przejazd lub za podróż
w wybranym przez siebie przedziale czasowym.
2. Pasażer może łączyć nominały biletów, aby uzyskać co najmniej opłatę obowiązującą za
jeden przejazd lub za podróż w wybranym przez siebie przedziale czasowym.
3. Pasażer jest zobowiązany wnieść opłatę za jeden przejazd lub za podróż w wybranym
przez siebie przedziale czasowym, poprzez skasowanie biletu w odpowiednim urządzeniu
(kasowniku) znajdującym się w pojeździe, niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
4. W przypadku wniesienia przez pasażera opłaty za jeden przejazd, opłata ta jest ważna
jedynie w tym pojeździe komunikacji miejskiej, w którym został skasowany bilet, na
całym kursie danej linii w jednym kierunku, pomiędzy przystankami krańcowymi.
5. W przypadku wniesienia przez pasażera opłaty za podróż w wybranym przedziale
czasowym, czas podróży i związana z nim opłata liczą się od momentu skasowania biletu,
przy czym w momencie rozpoczęcia podróży należy skasować bilety o łącznym nominale
równym co najmniej opłacie za przejazd w wybranym przedziale czasowym. Wniesiona
opłata uprawnia do przesiadania się do dowolnie wybranego przez pasażera pojazdu
komunikacji miejskiej, w ramach opłaconego przedziału czasowego. Czas przeznaczony
na przesiadanie wlicza się do czasu podróży. Okres ważności biletu przedłuża się
odpowiednio, o stwierdzony podczas kontroli wydłużony czas podróży, spowodowany
opóźnieniem się pojazdu, w stosunku do obowiązującego rozkładu jazdy. Do kontroli
należy zachować wszystkie bilety od czasu rozpoczęcia podróży.
6. Ustala się opłatę za przewóz bagażu o objętości większej od 50 dcm3 i możliwego do
przewozu, nie stwarzającego zagrożenia dla współpasażerów, oraz za przewóz zwierzęcia
(z wyjątkiem trzymanego na rękach bądź psa pełniącego funkcję przewodnika osoby,
której towarzyszy), jako równowartość biletu normalnego za przewóz osób, właściwego
dla rodzaju podróży dokonywanej przez pasażera. Osoby podróżujące z dziećmi do lat 4
nie uiszczają opłat za przewóz wózka. Opłata za przewóz bagażu obowiązuje bez względu
na posiadanie przez pasażera uprawnienia do ulg i zwolnień z opłat za przejazd. Z opłat za
przewóz bagażu wyłącza się pomoce naukowe, a w szczególności: tuby, teczki na rysunki,
instrumenty muzyczne.
7. Zakupione bilety jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

§ 3.
1. Bilet okresowy imienny trasowany uprawnia do przejazdu pojazdami na wszystkich
liniach komunikacyjnych, przebiegających po wyznaczonej, najkrótszej trasie podróży,
wskazanej przez pasażera w momencie zakupu biletu trasowanego.
2. Bilet okresowy na wszystkie linie uprawnia do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach
obsługiwanych przez przewoźników świadczących usługi przewozowe o których mowa
w § 1.
3. Bilet okresowy imienny sprzedaje się po okazaniu przez pasażera legitymacji do biletu
imiennego okresowego lub podaniu jej numeru, oraz po okazaniu dokumentu
uprawniającego do ulgi.
4. Daty ważności biletów okresowych, za wyjątkiem biletów semestralnych, określa pasażer.
5. Bilety okresowe są ważne we wszystkie dni tygodnia na liniach dziennych i nocnych.
6. Pasażer ma prawo do nabycia biletu okresowego nie wcześniej niż 30 dni przed
początkiem okresu ważności.
7. Bilety okresowe nie podlegają zwrotowi w okresie ich ważności.
§ 4.
1. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
1) posłowie i senatorowie RP,
2) radni Rady Miejskiej w Łodzi, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz radni
Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
3) inwalidzi wojenni lub wojskowi,
4) osoby represjonowane,
5) osoby posiadające orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności lub wypis lekarza orzecznika ZUS o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
6) ociemniali i ich przewodnicy,
7) dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczające do przedszkoli i szkół
specjalnych lub klas integracyjnych oraz młodzież powyżej 16 roku życia uczęszczająca
do szkół specjalnych,
8) osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
osoby pobierające świadczenia rentowe, zaliczone przed 1 stycznia 1998 r. do dawnej
trzeciej grupy inwalidztwa, uczęszczające do dziennych ośrodków rehabilitacji,
warsztatów terapii zajęciowej, zakładów pracy chronionej,
9) osoby, które ukończyły 70 lat,
10) dzieci przed ukończeniem 4 lat,
11) dzieci i młodzież przebywające w Domach Dziecka i ośrodkach wychowawczych,
12) pracownicy firm przewozowych obsługujących linie komunikacyjne lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi, w oparciu o umowy i porozumienia międzygminne, o
których mowa w § 1, emeryci i renciści MPK - Łódź Spółka z o.o. oraz emeryci i
renciści byłego MPK w Łodzi, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub
rentę byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat, na liniach
obsługiwanych przez daną firmę.
2. Prawo do bezpłatnych przejazdów posiadają również:

1) podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi, żołnierze
służby zasadniczej, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze
Policji,
2) opiekunowie podróżujących osób wymienionych w ust.1 pkt 5 i 7, podczas podróży z
podopiecznym, na podstawie wskazania przez te osoby,
3) kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, podczas wykonywania
obowiązków służbowych,
4) mieszkańcy Łodzi posiadający status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, w
godzinach 9 – 15, wyłącznie w dni robocze. Powyższe prawo przysługuje osobie
uprawnionej, jednorazowo, przez okres trzech miesięcy od dnia wydania karty
aktywnego poszukiwania pracy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 15, na wszystkie linie
dzienne lokalnego transportu zbiorowego, do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 5.
1. Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów winny legitymować się następującymi
dokumentami:
1) posłowie i senatorowie RP
- legitymacją posła lub senatora,
2) radni Rady Miejskiej w Łodzi, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz radni
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
- legitymacją wydaną przez właściwy organ,
3) inwalidzi wojenni lub wojskowi
- książeczką inwalidy wojennego lub wojskowego,
4) osoby represjonowane
- legitymacją osoby represjonowanej wystawioną przez właściwy organ Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
5) osoby posiadające orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności lub wypis lekarza orzecznika ZUS o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
- legitymacją lub orzeczeniem wydanym przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności lub wypisem lekarza orzecznika ZUS,
lub
- biletem bezpłatnym wydanym przez jednostkę organizacyjną upoważnioną do
organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi, na podstawie
legitymacji lub orzeczenia wydanego przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS.
Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.
6) ociemniali i ich przewodnicy
- legitymacją wydaną przez Polski Związek Niewidomych,
7) dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczające do przedszkoli i szkół
specjalnych lub klas integracyjnych oraz młodzież powyżej 16 roku życia uczęszczająca
do szkół specjalnych
- legitymacją wystawioną przez ustawowo uprawnione Zespoły do Spraw Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,
lub
- biletem bezpłatnym wydanym przez jednostkę organizacyjną upoważnioną do
organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi, na podstawie

legitymacji wystawionej przez ustawowo uprawnione Zespoły do Spraw Orzekania o
Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności,
8) osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
osoby pobierające świadczenia rentowe, zaliczone przed 1 stycznia 1998 r. do dawnej
trzeciej grupy inwalidzkiej, uczęszczające do dziennych ośrodków rehabilitacji,
warsztatów terapii zajęciowej, zakładów pracy chronionej
- biletem bezpłatnym wydawanym przez jednostkę organizacyjną upoważnioną do
organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi, na podstawie
orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności i zaświadczenia zakładu pracy chronionej lub specjalistycznej
jednostki służby zdrowia (zaświadczenia kierownika dziennego ośrodka rehabilitacji lub
warsztatu terapii zajęciowej),
lub
- do dnia 30 maja 2005 roku orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS lub Zespołu do Spraw
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i zaświadczeniem zakładu pracy chronionej
lub specjalistycznej jednostki służby zdrowia (zaświadczeniem kierownika dziennego
ośrodka rehabilitacji lub warsztatu terapii zajęciowej).
Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.
9) osoby, które ukończyły 70 lat
- dowodem stwierdzającym tożsamość,
10) dzieci przed ukończeniem 4 lat
- wpisem do dowodu osobistego matki lub ojca, lub innym dokumentem
stwierdzającym wiek dziecka,
11) dzieci i młodzież przebywające w Domach Dziecka i ośrodkach wychowawczych
- biletem bezpłatnym wydanym przez jednostkę organizacyjną upoważnioną do
organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi, na podstawie
zaświadczenia wydanego przez kierownika Domu Dziecka lub ośrodka
wychowawczego,
12) pracownicy firm przewozowych obsługujących linie komunikacyjne lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi, w oparciu o umowy i porozumienia miedzygminne o
których mowa w § 1, emeryci i renciści MPK - Łódź Spółka z o.o. oraz emeryci i
renciści byłego MPK w Łodzi, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub
rentę byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat, na liniach
obsługiwanych przez daną firmę
- odpowiednią legitymacją wydaną przez te podmioty,
13) podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi, żołnierze
służby zasadniczej, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze
Policji
- legitymacją służbową,
14) kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, podczas wykonywania
obowiązków służbowych
- upoważnieniem wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważnionej do
organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi,
15) osoby o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4
- zaświadczeniem wydanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w formie karty
aktywnego poszukiwania pracy, wydanej do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.
2. Bilety bezpłatne, o których mowa w ust. 1, wydawane są przez jednostkę organizacyjną
upoważnioną do organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi, na
podstawie dokumentów uprawniających pasażera do bezpłatnych przejazdów.
§ 6.
Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:
1) kombatanci,
2) dzieci i młodzież do 26 roku życia, uczęszczający do szkół określonych w art. 2 pkt 2
ustawy o systemie oświaty,
3) studenci i słuchacze studiów doktoranckich wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
4) dzieci i młodzież do 26 roku życia oraz studenci, uczęszczający do szkół zagranicznych,
5) uczniowie do 26 roku życia wykonujący praktyczną naukę zawodu w celu uzyskania
Dyplomu Czeladniczego w warsztatach rzemieślniczych,
6) emeryci i renciści, z wyjątkiem wymienionych w § 4 ust. 1, którym nie zawieszono
świadczeń emerytalnych lub rentowych,
7) osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności
i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały,
8) dzieci w wieku od lat 4 do 7 lat,
9) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objęte obowiązkiem szkolnym na skutek
choroby lub niepełnosprawności.
§ 7.
Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów winny legitymować się następującymi
dokumentami:
1) kombatanci:
- zaświadczeniem lub legitymacją kombatancką wystawioną przez właściwy Zarząd
Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych lub
zaświadczeniem wystawionym przez Urząd ds. Kombatantów,
2) dzieci i młodzież do 26 roku życia uczęszczająca do szkół określonych w art. 2 pkt 2
ustawy o systemie oświaty,
- ważną legitymacją szkolną,
3) studenci i słuchacze studiów doktoranckich wyższych uczelni, wpisanych na listy
szkół i uczelni Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
- ważną legitymacją studencką lub legitymacją słuchacza studiów doktoranckich,
4) dzieci i młodzież do 26 roku życia oraz studenci, uczęszczający do szkół
zagranicznych
- ważną międzynarodową legitymacją International Student Identity Card (ISIC),
5) uczniowie do 26 roku życia wykonujący praktyczną naukę zawodu w celu uzyskania
Dyplomu Czeladniczego w warsztatach rzemieślniczych
- ważną legitymacją wystawioną przez uprawnioną Izbę Rzemieślniczą,
6) emeryci i renciści, z wyjątkiem wymienionych w § 4 ust. 1, którym nie zawieszono
świadczeń emerytalnych lub rentowych
odcinkiem emerytury lub renty,
lub

- w przypadku emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny: kobiety – 60 lat,
mężczyźni - 65 lat, legitymacją emeryta,
Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.
7) osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności
i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały
- decyzją administracyjną wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
o przyznaniu wyżej wymienionych świadczeń,
Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.
8) dzieci w wieku od lat 4 do 7 lat
- wpisem do dowodu osobistego matki lub ojca lub innym dokumentem stwierdzających
wiek dziecka,
9) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objętych obowiązkiem szkolnym na skutek
choroby lub niepełnosprawności
- legitymacją wystawioną przez ustawowo uprawniony Zespół do Spraw Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności.
§ 8.
1. Kontroli biletów na liniach komunikacyjnych, określonych w § 1, dokonują kontrolerzy
upoważnieni imiennie przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważnionej do
organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi.
2. W razie stwierdzenia przez kontrolera, o którym mowa w ust.1:
a) braku biletu lub posiadania przez pasażera biletu nieważnego za przejazd osoby,
b) braku dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
c) braku biletu lub posiadania biletu nieważnego za przewóz zwierzęcia lub bagażu,
pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.
3. Wysokość opłaty dodatkowej, w sytuacjach o których mowa w ust. 2 pkt a i b, określa się
jako równowartość normalnego biletu miesięcznego na okaziciela na wszystkie linie.
4. Wysokość opłaty dodatkowej, w sytuacjach o których mowa w ust. 2 pkt c, określa się
jako równowartość 50% normalnego biletu miesięcznego na okaziciela na wszystkie linie.
5. W przypadku przedstawienia, w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu
zobowiązującego do uiszczenia opłaty dodatkowej:
a) imiennego biletu okresowego ważnego w czasie kontroli,
b) dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
aktualnego w dniu kontroli,
opłata dodatkowa zostaje anulowana, zaś uiszczona podlega w całości zwrotowi.
6. Za naruszenie przepisów porządkowych regulujących zasady przewozu osób, zwierząt i
bagażu, pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.
7. Wysokość opłaty dodatkowej o której mowa w ust. 6, określa się jako równowartość
normalnego biletu miesięcznego na okaziciela na wszystkie linie.
8. Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku spowodowania
zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny.
9. Wysokość opłaty dodatkowej o której mowa w ust. 8 określa się, jako równowartość
300% normalnego biletu miesięcznego na okaziciela na wszystkie linie.

10. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 2-9, podlega zapłacie w terminie 30 dni od daty
wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty.
11. W wypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2-9, w terminie 7 dni od
daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia, wysokość opłaty
dodatkowej obniża się o 30%.
12. Od nałożonej przez kontrolera biletów opłaty dodatkowej, pasażerowi przysługuje
odwołanie w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do
uiszczenia tej opłaty. Wniesienie odwołania nie przesuwa terminu określonego w ust. 11.
13. Zasady rozpatrywania odwołań, o których mowa w ust. 12, określa zarządzenie
kierownika jednostki organizacyjnej upoważnionej do organizacji i zarządzania lokalnym
transportem zbiorowym w Łodzi.

