
UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Eodzi. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w zwiqzku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890), art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 20 10 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 20 15 r. poz. 1440, 1753, 1890 
i 1893), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 201 5 r. 
poz. 9 1 5), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

9 1. 1. Ustala siq przepisy taryfowe dotyczqce przewozu os6b w Srodkach komunikacji 
lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi, zwane dalej przepisami taryfowymi w lokalnym 
transporcie zbiorowym Miasta Lodzi, stanowiqce zalqcznik Nr 1 do uchwaly. 

2. WysokoSC cen urzqdowych za uslugi przewozowe realizowane lokalnym transportem 
zbiorowym w Lodzi okreSla zalqcznik Nr 2 do uchwaly. 

9 2. 1. Przepisy, o ktorych mowa w Ej 1 ust. 1, obowiqzujq na miqdzygminnych liniach 
komunikacyjnych w zakresie i na zasadach okreilonych w porozumieniach miqdzygminnych 
zawartych pomiqdzy zainteresowanymi jednostkami sarnorzqdow terytorialnych. 

2. W przypadku, gdy trasa linii komunikacyjnej wybiega poza granice miasta i jej 
funkcjonowanie nie jest uregulowane porozumieniem miqdzygminnym, na calej dlugoici linii 
obowiqzujq przepisy uchwaly . 

Ej 3, Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

9 4. Traci moc ucl~wala Nr XXXIl551112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. 
w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Eodzi 
(Dz. Urz. Woj . Lodzkiego poz. 5 17), zmieniona uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: 
Nr LVII/1172/13 z dnia 6 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1263), Nr LXVl1382113 
z dnia 26 czerwca 20 13 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3524), Nr LXVIIIl1470113 z dnia 
1 1 wrzeSnia 201 3 r. (Dz. Urz. Woj. Eodzkiego poz. 4526), Nr LXXVIl1571113 z dnia 27 listopada 
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 5244), Nr LXXXIIIl1759114 z dnia 9 kwietnia 201 4 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 221 9), Nr LXXXVIIl1809114 z dnia 21 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego poz. 2436), Nr XCl1885114 z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2734), 
Nr XI121 711 5 z dnia 29 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 188 I), Nr XVIIIl393115 
z dnia 7 paidziernika 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3921) i Nr XXIl476115 z dnia 
9 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 5570). 



S; 5. Uchwata wchodzi w iycie po up'rywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowy~n Wojew6dztwa t6dzkiego. 

Przewodniezqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta todzi 



Zalqcznik Nr 1 do uchwaly Nr 

Rady Miej skiej w Lodzi 

z dnia 2016 r. 

PRZEPISY TARYFOWE W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM MIASTA 
LODZI 

§ 1. 1. Przepisy obowiqzujq na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego 
Miasta Eodzi i na liniach miqdzygminnych funkcjonujqcych na zasadach okreilonych 
w porozumieniach miqdzygminnych, w kt6rych Miasto L6di wystqpuje w charakterze strony. 

2. Na podstawie um6w zawartych miqdzy Miastem E6di a podmiotami organizujqcymi lub 
wykonujqcymi przewozy poza systemem lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi, w pojazdach 
lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi uznawane za waine mogq by6 bilety sprzedawane lub 
honorowane przez te podmioty. W przypadku gdy przewidywane wplywy do budietu Miasta Lodzi 
wynikajqce z zawartych umow bqdq ksztaltowaly siq na poziomie powyiej 75 % cen biletow 
przewidzianych w zalqczniku Nr 2 do uchwaly, dla zawarcia i wypowiedzenia umow 
z ww. podmiotami nie jest wymagana zgoda Rady Miejskiej w Lodzi. 

9 2. 1. Pierwszq czynnoiciq, jakq pasaier jest zobowiqzany dokonat bezpoirednio po wejiciu 
do pojazdu jest skasowanie biletu za przejazd o lqcznym nominale rownym co najmniej oplacie 
za podrcii w wybranym przez niego przedziale czasowym lub jednoprzejazdowego, bqdi zakup 
biletu: 
1) za pomocq systemu platnoici mobilnych; 
2) w pojeidzie i jego skasowanie. 

2. Czas podr6zy i zwiqzana z nim oplata liczq siq od momentu wniesienia oplaty. 
3. W przypadku decyzji pasaiera o wydluieniu podroiy, jest on zobowiqzany przed uplywem 

poprzedniego przedzialu czasowego dokonat wlaiciwego dopelnienia oplaty za przejazd, zgodnie 
z obowiqzujqcq taryfq. Zasada dopelnienia oplaty za podr6i nie dotyczy wnoszenia oplat 
za przejazd za pomocq: 
I )  biletu 24-godzinnego; 
2) biletciw jednoprzejazdowych. 

4. Do kontroli naleiy zachowad wszystkie bilety za przejazd od czasu rozpoczqcia podr6ky. 
5. W przypadku wyboru biletu 24-godzinnego w momencie rozpoczqcia podroiy nalezy 

w tym samym czasie wnieit calq oplatq za przejazd. 
6. Wniesiona oplata, za wyjqtkiem biletu jednoprzejazdowego, uprawnia pasaiera 

do przesiadania siq do dowolnie wybranego pojazdu komunikacji miejskiej, w ramach oplaconego 
przedzialu czasowego. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza siq do czasu podr6iy. Okres 
wainoici biletu przedluia siq odpowiednio o wydluiony czas podrbiy, spowodowany opciinieniem 
siq pojazdu, w stosunku do obowiqzujqcego rozkladu jazdy. 

7. Zakupione bilety jednorazowe nie podlegajq zwrotowi. 

§ 3. 1. Bilety strefj miejskiej uprawniajq do przejazdow pojazdami lokalnego transportu 
zbiorowego w Lodzi w granicach administracyjnych Miasta Eodzi. 

2. Bilety strefj podmiejskiej uprawniajq do przejazdow w granicach administracyjnych 
Miasta Eodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z ktorymi Miasto LCtdi podpisalo stosowne 
porozumienia miqdzygminne. 

3. Bilety okresowe liniowe, o ktorych mowa w zalqczniku Nr 2 do uchwaly, uprawniajq 
do przejazdu pojazdami dwoch linii komunikacyjnych, ktbre posiadajq co najmniej jeden wsp6lny 
punkt przesiadkowy, wybranych przez pasaiera w chwili zakupu biletu, lub pojazdami innych linii, 
ktorych trasy na danym odcinku iciile pokrywajq siq z trasami wybranych linii. 



4. Bilety okresowe sieciowe, o ktbrych mowa w zatqczniku Nr 2 do uchwaly, uprawniajq 
do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach. 

5. Zakup biletow okresowych nastqpuje poprzez zakodowanie biletu na elektronicznej karcie 
zbliieniowej bqdqcej noinikiem biletow w formie elektronicznej. 

6. Daty wainoici biletow okresowych, za wyjqtkiem biletow semestralnych, o ktorych mowa 
w zalgczniku Nr 2 do uchwaly, okreila pasaier. 

7. Bilety okresowe sq waine we wszystkie dni tygodnia na liniach dziennych i nocnych. 
8. Pasazer ma prawo do nabycia biletu okresowego nie wczeiniej n i i  30 dni przed poczqtkiem 

jego okresu wazlioici. 
9. Bilety okresowe na okaziciela nie podlegajq zwrotowi. 
10. Pasaier na swoj wniosek moie otrzymad zwrot r6wnowartoSci imiennego biletu 

okresowego, nie poitliej n i i  14 dni przed upkywem jego wainoici, w kwocie proporcjonalnej 
do czasu jego wykorzystania, po potrqceniu 10 % zwracanej kwoty, stanowiqcej oplatq 
manipulacyjnq. 

11. Wzory i formy biletow oraz zasady sprzedazy biletow okresowych zapisanych na karcie 
elektronicznej okreila jednostka organizacyjna upowainiona do organizacji i zarzqdzania lokalnym 
transportem zbiorowym w Eodzi. 

5 4. Do bezplatnych przejazdow uprawnieni sq: 

Podmiot 

poslowie i senatorowie RP 
radni Rady Miejskiej w Lodzi 

osoby represjonowane 

Dokumenty, kt6rymi podmiot winien siq 
legitymowad 

legitymacja posla lub senatora; 
legitymacja wydana przez Przewodniczqcego Rady 

inwalidzi wojenni lub wojskowi 

osoby posiadajqce orzeczenie o znacznym 
stopniu niepelnosprawnoici wydane przez 
Zesp61 ds. Orzekania o Stopniu 
Niepehosprawnoici lub I grupq 
inwalidztwa wydanq przed 1 stycznia 
1998 r. przez organy uprawnione do 
orzekania o inwalidztwie w sluibach 
mundurowych podlegajqcych MON 
i MSWiA lub wypis lekarza orzecznika 
ZUS o calkowitej niezdolnoSci do pracy 
i samodzielnej egzystencji 
osoby niewidome i niedowidzqce oraz ich 
przewodn icy 

Miejskiej w todzi; 
ksiqieczka inwalidy wojennego lub wojskowego; 

dzieci i mlodziei niepehosprawne 
uczqszczajqce do przedszkoli, szk6l 
i plac6wek specjalnych, przedszkoli 
i szkol z oddzialaini integracyjnymi, 
przedszkoli i szk6l integracyjnych lub 
przedszkoli i szkol ogblnodostqpnych 

legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez 
wlaiciwy organ Zakladu Ubezpieczen Spolecznych; 
bilet specjalny, o kt6rym mowa w $ 5, lub dokument, 
na podstawie kt6rego bilet ten moie zostaC wydany 
(legitymacja lub orzeczenie Zespoh ds. Orzekania 
o Stopniu Niepelnosprawnoici, wypis z treici orzeczenia 
lekarza orzecznika Zakladu Ubezpiezen Spotecznych lub 
wypis z treici orzeczenia organu orzekajqcego 
o inwalidztwie w shibach mundurowych podlegtych 
Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw 
Wewnqtrznych i Administracji). Ponadto pasaier winien 
posiadaC w czasie podr6iy dow6d stwierdzajqcy jego 
toisamoSC; 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepehosprawnoici z powodu choroby narzqdu wzroku 
lub legitymacja osoby niepetnosprawnej lub orzeczenie 
o calkowitej niezdolnoici do pracy i samodzielnej 
egzystencji lub calkowitej niezdolnoici do pracy 
z powodu choroby narzqdu wzroku albo orzeczenia 

8) 

o inwalidztwie I g ru~v  z ~owodu stanu narzadu wzroku: 

dzieci i mlodziei z upoiledzeniem 
narzqdu ruchu do czasu ukonczenia szkoly 

legitymacja przedszkolna dziecka niepehosprawnego 
lub legitylnacja szkolna ucznia niepehosprawnego 
o wzorze zatwierdzonym przez ministra wlaiciwego 
do spraw oSwiaty bqdz orzeczenie o potrzebie 
ksztalcenia specjalnego wystawione przez poradniq 
psychologiczno-pedagogicznq lub bilet specjalny, 
o kt6rym mowa w 3 5, wydany na podstawie 
ww. orzeczenia; 
legitymacja lub orzeczenie o niepelnosprawnoici 
z powodu upoiledzenia narzqdu ruchu wydanych przez 



9) 

10) 
11) 
12) 

13) 

14) 

15) 

ponadgimnazjalnej 

wylqcznie podczas podr6iy na trasie: dom 
- oirodek rehabilitacyjny, dom - 
warsztaty terapii zajqciowej, dom - zaklad 
pracy chronionej, osoby: 
a) uczqszczajqce do oirodktjw 
rehabilitacyjnych, w kt6rych zajqcia 
odbywajq siq codziennie od poniedzialku 
do piqtku, 
b) uczqszczajqce na warsztaty terapii 
zajqciowej, 
c) pracownicy zakladow pracy chronionej, 
d) osoby, o kt6rych mowa w lit. a-c muszq 
spelniak jeden z poniiszycli warunk6w: 
- posiadajq orzeczenie o umiarkowanym 
stopniu niepelnosprawnoici, 
- przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadaly 
orzeczenie o zaliczeniu do I bqdi TI grupy 
inwalid6w, jeieli przed tq datq orzeczenie 
o zaliczeniu do jednej z tych grup 
nie utracilo mocy, 
- zostaly uznane za niepetnosprawne 
w stopniu umiarkowanyrn na podstawie 
orzeczenia potwierdzajqcego 
niepe'mosprawnoik wydanego przez organ 
orzekajqcy o stopniu niepelnosprawnoici 
dla cel6w korzystania z ulg i uprawnien 
na podstawie odrqbnych przepisbw; 
osoby, kt6re ukonczy+y 70 lat 
dzieci przed ukoriczeniem 4 lat 
dzieci i mlodziei przebywajqce w domach 
dziecka i oirodkach wychowawczych 

pracownicy firm przewozowych 
obslugujqcych linie komunikacyjne 
lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi, 
funkcjonujqce w oparciu o umowy 
i porozumienia miqdzygminne, o kt6rych 
mowa w 5 1, emeryci i renciici MPK - 
L6di Sp6lka z 0.0. oraz emeryci i renciici 
bylego MPK w todzi, jeieli bezpoirednio 
przed przejiciem na emeryturq lub rentq 
by li  zatrudnieni nieprzenvanie przez okres 
minimum 5 lat, na liniach obshgiwanych 
przez danq firm? 
podr6iujqcy w umundurowaniu: 
funkcjonariusze Straiy Miejskiej w Lodzi, 
iofnierze wojskowycli organow 
porzqdkowych, funkcjonariusze Policji 
opiekunowie os6b, wymienionych 
w pkt 5, podrbiujqcy z podopiecznym, 
a w przypadku podopiecznych 
uczqszczajqcych do oirodk6w 
rehabilitacyj~iych lub na warsztaty terapii 
zajqciowej, takie podczas podr6iy 

Zesp6l ds. Orzekania o Stopniu Niepelnosprawnoici 
bqdi bilet specjalny, o kt6rym mowa w 5 5, wydariy 
na podstawie ww. dokumentciw; 
bilet specjalny, o kt6rym mowa w 5 5, wydany 
na podstawie jednego ze wskazanych dokumentbw oraz 
zaiwiadczenia zakladu pracy chronionej lub 
specjalistycznej jednostki s h i b y  zdrowia (zaiwiadczenia 
kierownika oirodka reliabilitacyjnego lub warsztatbw 
terapii zajqciowej). Ponadto w czasie podrbiy pasaier 
winien okazywak zaiwiadczenie z podanym adresem 
miejsca zamieszkariia uprawnionego i oirodka 
rehabilitacyjnego, zakl-adu pracy chronionej lub 
warsztatu terapii zajqciowej, wydanego przez 
te plac6wki; 

dow6d stwierdzajqcy toisamoik; 
dokument stwierdzajqcy wiek dziecka; 
bilet specjalny, o kt6rym rnowa w 5 5, wydany 
na podstawie zaiwiadczenia wystawionego przez 
kierownika domu dziecka lub oirodka wychowawczego; 
odpowiednia legitymacja wydana przez wymienione 
jednostki; 

legitymacja shibowa; 

podczas podr6iy z podopiecznymi na podstawie 
wskazatiia, natomiast podczas podr6iy powrotnej 
i podczas podr6iy po podopiecznych - wainy 
jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny, wydany 
na podstawie zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi przez 
jednostkq organizacyjnq, o kt6re.j mowa w 5 3 ust. 1 1 ; 



16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

2 1) 

22) 

powrotnej i podczas podrozy po te osoby 
opiekunowie os6b, wymienionych 
w pkt 7 i 8, podroiujqcy z podopiecznym 
oraz w dni powszednie od poniedzialku 
do piqtku podczas podr6iy powrotnej 
i podczas podr6iy po te osoby 
kontrolerzy lokalnego transportu 
zbiorowego w Lodzi podczas 
wykonywania obowiqzk6w sluibowych 
osoby, ktcirym nadano odznakq 
,,Honorowy Dawca Krwi - Zasluiony dla 
Zdrowia Narodu" lub bqdqce 
knviodawcami, kttjrzy oddali nie mniej 
nii: 
a) 15 litrow krwi - dla kobiet, 
b) 18 litrbw krwi - dla mqiczyzn 
dzieci i mlodziei, w ramach programu 
dzialan na rzecz rodzin wielodzietnych 
pod nazwq L6dzka Karta Duiej Rodziny, 
w wieku od 4 lat do ukonczenia 20 roku 
iycia, uczqszczajqce do przedszkola, 
uczqce siq, studiujqce i wychowujqce siq 
w rodzinach naturalnych lub w rodzinach 
zastqpczych bqdi zawodowych rodzinach 
zastqpczych posiadajqcych cmoro 
i wiqcej dzieci, mieszkajqcych ria terenie 
miasta Lodzi i za~nieszkujqcych wspblnie 
pod jednym adresem. Nabyte uprawnienia 
wazne sq: 
a) dla dzieci i mlodzieiy z rodzin 
naturalnych lub zastqpczych - dla 
kazdego osobno i wygasajq wylqcznie 
w przypadku zaprzestania nauki w szkole 
lub ukonczenia 20 roku iycia, 
b) dla dzieci i mtodzieiy przebywajqcych 
w zawodowych rodzinach zastqpczych - 
dla kaidego osobno i wygasajq 
w przypadku zaprzestania nauki w szkole 
lub ukonczenia 20 roku iycia lub powrotu 
do rodziny naturalne-j; 
wlaiciciele samochod6w osobowych oraz 
osoby im towarzyszqce - lqcznie w liczbie 
zgodnej z wpisem okreilajqcym liczbq 
miejsc siedzqcych w samochodzie, w driiu 
22 wrzeinia podczas corocznych 
obchodow Europejskiego Dnia 
Bez Samochodu 
studenci wyiszych uczelni, wpisanych 
na listy uczelni ministerstwa wlaiciwego 
do spraw szkolnictwa wyiszego, podczas 
Juwenali6w organizowanych przez 
uczelnie wyisze, kt6rych siedziby 
znajdujq siq na terenie miasta Lodzi, 
na nastqpujqcych liniach: 12, 12A, 15, 
15A, 43,50,55,57, N4, N7 
dzieci i mlodziei uczestniczqce 
w cyklicznych, og6lnopolskich imprezach 

upowainienie wydane przez kierownika jednostki 
organizacyjnej, o ktorej mowa w Fj 3 ust. I I ;  

legitymacja ,,Honorowy Dawca Krwi - Zashiony dla 
Zdrowia Narodu" wydana przez ministra wlaiciwego 
do spraw zdrowia lub zaiwiadczenie o oddaniu 
odpowiedniej iloici krwi, wydane przez Stacjq 
Krwiodawstwa. Ponadto, pasaier winien posiadad 
w czasie podrbiy dowhd stwierdzajqcy jego toisamoik; 

zaiwiadczenie w fonnie imiennej karty ze zdjqciem 
wydane przez jednostkq, o kt6rej mowa w 9 3 ust. 11, 
na podstawie okazania Lttdzkiej Karty Duiej Rodziny 
wraz z dokumentem stwierdzajqcym toisamoSk lub 
w przypadku dzieci nieposiadajqcych dokumentu 
stwierdzajqcego toisamoik, okazania L6dzkiej Karty 
Duiej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu 
toisamoici; 

dowod rejestracyjny samochodu osobowego wystawiony 
na jednego z pasaierbw; 

waina legitymacja studencka; 

identyfikator wydany przez organizatora imprezy 
sportowej zawierajqcy zdjqcie, imiq 



Miasto L6di  oraz ich opiekunowie 

seniorzy powyzej 60 roku %cia w czasie 
obchodbw L6dzkich Senioralibw 
przypadajqcych w terminach okreilonych 
w ogtoszeniach Prezydenta Miasta Lodzi 
publikowanych w Biuletynie Informac-ji 

i nazwisko, termin rozgrywek (,,od"-,,do") i dyscyplinq 
sportu, kt6rej dotyczy, zatwierdzony przez jednostkq, 
o kt6rej mowa w Ij 3 ust. I 1 oraz legitymacja szkolna, 
dow6d osobisty lub inny dokument stwierdzajqcy 
tozsamoiC uczestnika; 
Miejska Karta Seniora. Ponadto pasazer powinien 
posiadaC w czasie podrciiy dowod stwierdzajqcy jego 
toisamoSC; 

25) 

legitymacja czlonka Miejskiej Rady Senior6w wydana 
przez Wydziat Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 
Urzqdu Miasta todzi. Ponadto pasazer powinien 
posiadad w czasie podr6iy dow6d stwierdzajqcy jego 
toisamoiC; 
identyfikator wolontariusza Wielkiej Orkiestry 
~wiqtecznej Pomocy. 

wolontariusze Wielkiej Orkiestry 
~wiqtecznej Pomocy w dniu Finalu 
Wielkiej Orkiestry ~wiqtecznej Pomocy 

5 5.  Bilet specjalny wydawany jest przez jednostkq, o ktorej mowa w 5 3 ust. 11, 
na podstawie dokumentow uprawniajqcych pasaiera do bezptatnych przejazdow. 

5 6. Do ulgowych przejazddw uprawnie 

Podmiot 

kombatanci 

dzieci i mlodziez do 26 roku iycia, 
uczqszczajqce do szkol publicznych lub 
posiadajqcych uprawnienia szkoiy 
publiczne-j 
studenci i s'ruchacze studiciw 
doktoranckich wyiszych uczelni, 
wpisanych na listy uczelni ministerstwa 
wtaiciwego do spraw szkolnictwa 

~i sq: 
Dokumenty, ktbrymi podmiot winien siq 

IegitymowaC 
zaiwiadczenie lub legitymacja kombatancka wystawiona 
przez wlaiciwy Zarzqd Okrqgowy Zwiqzku 
Kombatant6w RP i Bylych Wiqini6w Politycznych bqdi 
zaiwiadczenie wystawione przez Urzqd 
ds. Kombatantciw i Os6b Represjotiowanych; 
wazna legitymacja szkolna; 

doktoranckich lub inny dokurnent potwierdzajqcy status 
studenta lub doktoranta; 

wyiszego 
dzieci i nitodziez do 26 roku @cia oraz waina rniqdzynarodowa legitymacja International 
studenci ucz~szczajqcy do szkcil 
zagranicznych 
uczniowie do 26 roku @cia wykonujqcy 
praktycznq naukq zawodu w celu 
uzyskania Dyplomu Czeladniczego 

Student Identity Card (ISIC); 

waina legitymacja wystawiona przez uprawnionq Izbq 
Rzemieilniczq; 

w warsztatach rzemieilniczych 
emeryci i renciici, z wyjqtkiern o d b  

osoby niepetnosprawne posiadajqce 
umiarkowany stopien 
niepelnosprawnoici pobierajqce zasitek 

legitymacja emeryta - rencisty wydana przez wtaiciwy 
wymienionych w Ij 4 pkt 1-6,9- 10 i 13 

tozsamoiC; 
orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepetnosprawnoici 
wraz z decyzjq adm inistracyjnq o przyznaniu zasilku 
stalego. Ponadto, pasazer winien posiadad w czasie 

organ emerytalno - rentowy. Ponadto, pasazer winien 
posiadaC w czasie podr6iy dow6d stwierdzajqcy jego 
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dokument stwierdzajqcy wiek dziecka; 
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zaiwiadczenie w formie imiennej karty ze zdjqciem 
wydane przez jednostkq, o kt6rej mowa w $ 3 ust. 1 1, 
na podstawie okazania t6dzkiej Karty Duzej Rodziny 
wraz z dokumentem stwierdzajqcym toisamoid lub 
w przypadku dzieci nieposiadajqcych dokumentu 
stwierdzajqcego toisarnoid okazanie Lddzkiej Karty 
Duzej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu 
toisamoici; 

zaiwiadczenie w formie imiennej karty ze zdjqciem 
wydane przez jednostkq, o ktorej mowa w rj 3 ust. 11, 
na podstawie okazania dokumentu uprawniajqcego 
do korzystania z programu dzialan na rzecz rodzin 

9) 

10) 

1 1) 

dzieci i mlodziez, w ramach program 
dzialan na rzecz rodzin wielodzietnych 
pod nazwq L6dzka Karta Duzej Rodziny, 
w wieku od 4 lat do ukonczenia 25 roku 
iycia, uczqszczajqce 
do przedszkola, uczqce siq, studiujqce 
i wychowujqce siq w rodzinach 
naturalnych lub w rodzinach zastqpczych 
bqdi zawodowych rodzinach zastqpczych 
posiadajqcych troje dzieci, mieszkajqcyclt 
na terenie miasta Lodzi i zamieszkujqcycl~ 
wsp6lnie pod jednym adresem - 
przysluguje 75 % ulgi od wartoici biletu 
normalnego imiennego sieciowego 30 lub 
90-dniowego. Nabyte uprawnienia waine 
sq: 
a) dla dzieci i mlodzieiy z rodzin 
naturalnych lub zastqpczych - dla 
kaidego osobno i wygasajq wylqcznie 
w przypadku zaprzestania nauki w szkole 
lub ukonczenia 25 roku iycia, 
b) dla dzieci i mlodzieiy przebywajqcych 
w zawodowych rodzinach zastqpczych - 
dla kazdego osobno i wygasajq wylqcznie 
w przypadku zaprzestania nauki w szkole 
lub ukoriczenia 25 roku iycia lub powrotu 
do rodziny naturalnej 
mlodziei, w ramach programu dzialan na 
rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwq 
L6dzka Karta Duzej Rodziny, w wieku od 
20 roku iycia do ukohczenia 25 roku 
zycia, uczqca sip, studiujqca 
i wychowujqca siq w rodzinach 
naturalnych lub w rodzinach zastqpczych 
bqdi zawodowych rodzinach zastqpczych 
posiadajqcych cmoro  i wiqcej dzieci, 
mieszkajqcych na terenie miasta Lodzi 
i zaniieszkujqcych wsp6lnie pod jednym 
adresem - przysluguje 75% ulgi od 
wartoici biletu normalnego ilniennego 
sieciowego 30 lub 90-dniowego. Nabyte 
uprawnienia waine sq: 
a) dla mlodzieiy z rodzin naturalnych lub 
zastqpczych - dla kaidego osobno 
i wygasajq wylqcznie w przypadku 
zaprzestania nauki w szkole lub 
ukohczenia 25 roku iycia, 
b) dla mlodziezy przebywajqcej 
w zawodowych rodzinach zastqpczych - 
dla kazdego osobno i wygasajq 
w przypadku zaprzestania nauki w szkole 
lub ukonczenia 25 roku iycia lub powrotu 
do rodziny naturalnej 
osoby wskazane jako osoby uprawnione 
w ramach programu dziatan na rzecz 
rodzin wielodzietnych danego 
miastdgminy, z ktCIrym Miasto t 6 d i  



5 7. Kontroli biletow dokonujq kontrolerzy upowainieni imiennie przez kierownika jednostki, 
o ktorej mowa w 5 3 ust. 11. 

zawarl-o porozumienie miqdzygminne, na 
warunkach w nim okreilonych 

5 8. 1.  W razie stwierdzenia przez kontrolera, o kt6rym mowa w 5 7, zaistnienia co najmniej 
jednego z nastqpujqcych zdarzen: 
1) brak biletu lub posiadanie biletu niewainego za przejazd, 
2) brak dokumentu uprawniajqcego do bezplatnego lub ulgowego przejazdu, 
3) spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny 

wielodzietnych danego miastdgminy wraz 
z dokumentem stwierdzajqcym toisamoiC lub 
w przypadku dzieci nieposiadajqcych dokumentu 
stwierdzajqcego tozsamoiC okazanie dokumentu 
uprawniajqcego do korzystania z ww. programu przez 
opiekuna i jego dokumentu toisamoici. 

-pasaier jest zobowiqzany do uiszczenia oplaty dodatkowej, w wysokoici okreilonej 
w ust. 3, oraz w sytuacji okreilonej w pkt 1 i 2 - oplaty za podr6i o wartoici r6wnej cenie biletu 
jednoprzejazdowego. 

2. Oplata dodatkowa, o kt6rej mowa w ust. 1, podlega zaplacie w terminie 30 dni od daty 
wy stawienia dokumentu zobowiqzujqcego do jej uiszczenia. 

3. Z zastrzeieniem ust. 4, wysokoid oplaty dodatkowej wynosi: 
1) w przypadku okreilonym w ust. 1 pkt 1 i 2 - 200 zl; 
2) w przypadku okreilonym w ust. 1 pkt 3 - 300 zl. 

4. Oplatq dodatkowq, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 obniza siq o 65 % w przypadku 
wniesienia oplaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu zobowiqzujqcego 
do jej uiszczenia. 

5 9. 1. W sytuacji, o ktbrej mowa w 5 8 ust. 1 pkt 1 i 2, oplata dodatkowa zostaje anulowana, 
zag uiszczona podlega w caloici zwrotowi, w przypadku oplacenia oplaty manipulacyjnej, 
okreilonej w ust. 2, i przedstawienia w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu, o ktorym 
mowa w 5 8 ust. 2: 
1) wainego w czasie kontroli imiennego biletu okresowego; 
2) aktualnego w dniu kontroli dokumentu poiwiadczajqcego uprawnienie do przejazdu bezplatnego 

lub ulgowego. 
2. W przypadku kradzieiy dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt I lub ust. 1 pkt 2, 

po przedstawieniu przez pasaiera zaiwiadczenia potwierdzajqcego zgloszenia zdarzenia, wydanego 
przez Policjq, oplata dodatkowa zostaje anulowana a oplata manipulacyjna, o kt6rej mowa w ust. 1, 
nie zostaje naliczona. 

3. WysokoSC oplaty manipulacyjnej, o ktorej mowa w ust. 1, wynosi 10 zl. 

5 10. 1. 0 d  nalozonej oplaty dodatkowej, o ktorej mowa w 5 8, pasaierowi przysluguje 
moiliwoiC zlozenia odwolania w terminie 3 miesiecy od dnia wystawienia dokumentu, o kt6rym 
mowa w 5 8 ust. 2. Wniesienie odwolania nie zwalnia z obowiqzku uiszczenia oplaty dodatkowej 
i nie ma wp lyw na bieg terminu okreilonego w 5 8 ust. 4. 

2. Rozpatrywanie o d w o l ~ ,  o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje zgodnie z rozporzqdzeniem 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesylek 
oraz postqpowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266). 
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Zalqcznik Nr 2 do uchwaly Nr 

Rady Miejskiej w lodzi  

z dnia 2016 r. 

Rodzaje i ceny biletciw komunikacji lokalnego transportu zbiorowego 
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Lp. 

I. 

1. 

a) 
b) 
c) 
d) 
2. 

3. 

4. 

5 

11. 

1. 
2. 
3. 

a) 
b) 
c) 
4. 

a) 
b) 
c) 
5. 

a) 
b) 
6. 

a) 
b) 
c) 
d) 
7. 

Rodzaj biletu 

Bilety jednorazowe: 

bilet jednorazowy, czasowy. kasowany, na 
wszystkie linie, z mozliwoSciq przesiadania siq, 
wazny od momentu skasowania na liniach 
dziennych i nocnych w czasie: 
do 20 minut 
do 40 minut 
do 60 minut 
24 godzinny 
bilet jednoprzejazdowy, kasowany, bez 
motliwoici przesiadania siq. wazny od momentu 
skasowania na wszystkich liniach, wytqcznie 
w pojefdzie, w kt61ym bilet zostat skasowany, do 
zakoliczenia kursu tego pojazdu 
bilet rodzinny jednodniowy, w ~ . n y  na wszystkich 
liniach dziennych dla obqiga lub jednego rodzica 
z co najmnie-j dwoigiem dzieci w wieku do 16 lat 
bilet rodzinny trzydniowy, wazny trzy dni z rzqdu 
(w tym soboty i niedziele), !la wszystkich liniach 
dziennych, dla obojga lub jednego rodzica z co 
naimniei dwqjgiem dzieci w wieku do 16 lat 
bilet grupowy jednodniowy. wazny na wszystkich 
liniach dziennych, dla grupy dzieci i ~nlodzieiy 
w wieku do lat 16, liczqcej do 30 osob, w tym dla 
.iednego lub dwojga opiekunow 

Bilety okresowe: 

3 - dniowy na okaziciela sieciowy 
7 - dniowy na okaziciela sieciowy 
14 - d n i o ~ y  

imienny liniowy 
imienny sieciowy 
na okaziciela sieciowy 
30 - dniowy 

imienny liniowy 
imienny sieciowy 
na okaziciela sieciowy 
90 -dniowy 

imienny sieciowy 
na okaziciela sieciowy 
Bilet semestralny 

4 - miesiqczny liniowy 
4 - miesiqczny sieciowy 
5 - miesiqczny liniowy 
5 - rniesiqczny sieciowy 

12 - miesieczny imienny sieciowy 

Cena biletu 
normalnego - 
strefa miejska 

2,60 zl 
3,40 zt 
4,40 zt 
12,OO zt 
3.80 zt 

15,lO zl 

25,30 d 

31,50 zt 

25,20 zt 
37,80 zi 

40,40 z4 
56,OO zl 
73,20 zl 

70,OO zl 
80,OO zl 
124.00 zl 

192,OO zl 
298.00 zt 

- 
- 
- 
- 

900,OO zt 

Cena biletu 
ulgowego - 
strefa miejska 

1,30 zl 
1,70 zt 
2.20 zl 
6,OO zl 
1.90 zl 

- 

- 

- 

12.60 zl 
18,90 zl 

20,20 zl 
28,OO zl 
36,60 zl 

35,OO zt 
40,OO zl 
62,OO zt 

96,OO zt 
149,OO zt 

106,OO zl 
150,OO zl 
133,OO zl 
186.00 zl 

450,OO zl 

Cena biietu 
normalnego - 
strefa 
podmiejska 

2,60 zl 
3,40 zl 
4,40 zt 
14,40 zi 
4,40 zt 

18.10 21 

30.30 zl 

37,80 zl 

30,20 d 
45,20 zl 

48,40 zl 
67,20 z+ 
87.80 zt 

84,OO zt 
96.00 zl 
148.00 z1 

230,OO zt 
356.00 zt 

- 
- 
- 

1060,OO zt 

Cena biletu 
ulgowego - 
strefa 
podmie-jska 

1.30 zt 
1,70 zt 
2,20 d 
7.20 zt 
2.20 zt 

- 

- 

- 

15,lO zl 
22,60 zl 

24.20 zl 
33,60 zf 
43,90 zt 

42.00 zl 
48,OO zl 
74.00 zf 

1 15,oo zt 
178,OO zt 

127,OO zt 
180,OO zt 
159,OO zl 
223,OO zl 

530,OO zl 



Uzasadnienie 
do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie ustalenia oplat za uslugi 

pnewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi. 
W zwiqzku z duzq liczbq zmian uchwaiy Nr XXXIl551112 Rady Miejskiej w todzi z dnia 

25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego w todzi (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 517), w celu wprowadzenia kolejnej 
zmiany, przygotowano nowy projekt, kt6ry z jednej strony porzqdkuje niektbre dotychczasowe 
zapisy, a z drugiej ulatwi poshgiwanie siq tekstem uchwaiy. 

Zmiana zapisu w tj 1 ust. 2 ma na celu uproszczenie proceduiy zawierania um6w 
z podmiotami organizujqcymi lub wykonujqcymi przewozy poza systemem lokalnego transportu 
zbiorowego w todzi w sytuacji kiedy wynegocjonowane warunki um6w z ww. podmiotami 
przewidujq wpiywy w wysokoSci okreilonej w niniejszym przepisie. 

Z uwagi na funkcjonujqcq od kilku lat formq zakupu bilet6w okresowych w postaci 
elektronicznej zaktualizowano zapisy dotyczqce sposobu zakupu i zwrotu tych bilet6w. 

Wprowadza siq dodatkowe uprawnienie do bezplatnych przejazd6w dla czlonk6w Miejskiej 
Rady Senior6w (MRS), kt6rzy realizujqc powierzone zadania statutowe, czqsto korzystajq 
z komunikacji lokalnego transportu zbiorowego w todzi np. w celu dojazdu na spotkania 
organizowane przez Srodowisko senior6w lub wizytacje w domach Srodowiskowycl~. 

W sklad MRS I1 Kadencji wchodzi piqtnastu czlonkciw, w tym osiem os6b, kt6re nie 
przekroczyiy 70 roku iycia, co oznacza, i e  na podstawie dotychczas obowiqzujqcych przepisbw 
nie majq uprawnien do bezplatnych przejazd6w. Majqc na uwadze pozytywne aspekty spoleczne 
dzialari realizowanych przez czlonk6w MRS, wniosek o wprowadzenie bezplatnych przejazddw 
dla ich czlonk6w nalezy uznaC za zasadny. Aktualnie zmiana ta bqdzie dotyczyC oSmiu os6b. 

Zaproponowana zmiana spowoduje zmniejszenie wpiyw6w do budietu miasta w skali jednego 
roku o 3 840,OO zl: 

8 x 40,OO zl (bilet imienny 30-dniowy ulgowy) x 12 m-cy = 3 840,OO zl 
Ze wzglqdu na fakt, i i  miastalgminy uczestniczqce w programie dzialan na rzecz rodzin 

wielodzietnych mogq poshgiwaC siq r6inymi typami kart identyfikacyjnych proponuje siq zapis 
uniwersalny, kt6ry bqdzie okreSlal dokumenty, jakimi powinny poslugiwaC siq osoby 
uprawnione do ulgowych przejazd6w z tego tytuh. 

W polskim systemie oSwiaty uczniem niepelnosprawnym jest uczen posiadajqcy orzeczenie 
o potrzebie ksztalcenia specjalnego, a co za tym idzie legitymacja szkolna ucznia 
niepehosprawnego o wzorze MEN-1150a-Nl2 wydawana jest uczniom niepelnosprawnym 
posiadajqcym ww. orzeczenie, a nie dziecku z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci. Proponowana 
zmiana ma na celu uporzqdkowanie zapisu dotyczqcego dokument6w, jakimi winni siq 
okazywaC w trakcie kontroli uczniowie niepelnosprawni oraz dzieci i mlodziei z orzeczonq 
niepetnosprawnoSciq zwipanq z upoSledzeniem narzqdu ruchu. 

W zakresie os6b posiadajqcych umiarkowany stopien niepelnosprawnoSci, uczqszczajqcych 
do oSrodk6w rehabilitacyjnych, na warsztaty terapii zajqciowej oraz do zaklad6w pracy 
chronionej poprawiono i uporzqdkowano zapis dotyczqcy dokument6w jakimi winni siq 
okazywaC celem otrzymania biletu specjalnego oraz w czasie kontroli. Przy wydaniu biletu nie 
potrzeba okazywaC siq zaiwiadczeniem z podanym adresem miejsca zamieszkania oraz adresem 
jednostki, do kt6rej osoba niepelnosprawna uczqszcza. ZaSwiadczenie jest konieczne wylqcznie 
podczas kontroli. 

Z uwagi na sugestie zglaszane przez kiwiodawc6w popiera siq propozycjq modyfikacji zapisu 
dotyczqcego prawa do bezplatnych przejazd6w dla dawcdw krwi. Majqc na uwadze wielkie 
uznanie dla wszystkich os6b, kt6re bezplatnie i bezinteresownie oddajq krew dla ratowania 
zdrowia i iycia ludzkiego wprowadzono zmianq polegajqcq na pomniejszeniu wymaganej liczby 
oddanej krwi. JednoczeSnie warto podkreSliC, i e  dar uzyskiwany od kn?riodawc6w w postaci 
krwi jest bezcenny. 

Ponadto z uchwaly usuniqto zapisy dotyczqce uprawnieh do bezplatnych przejazdbw, 



w kt6rych powolywano siq na konkretne zdarzenia oraz daty z przeszloici. Zaktualizowano 
wykaz linii, kt6rymi studenci uczelni wyzszych mogq podr6zowaC bezplatnie w czasie 
obchod6w 16dzkich Juwenalibw. 
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Region Ziemia L6dzka 

L6di, dnia 1 5 kwietnia 20 16 r. 

.. 4 Pan Ireneusz Jabl#fibkicc: :-.ccm I i ~ w s k ~  

Wiceprezydent Miasta Lodzi 

Region Ziemia Lddzka NSZZ ,,SolidarnoSC" w odpowiedzi na pismo ZDiT- 

D0.0202.3.2016 z dnia 04 kwietnia 201 6 r. przesyla w zalqczeniu Decyzje nr 4512016 

Prezydium Zarzqdu Regionu Ziemi t6dzkiej NSZZ ,,SolidarnoSd" dotyczqcrj projektu 

uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w Lodzi. 

SEKKETARZ 
Zarzqdu Regi nu Ziemi todzkiej 

NSZZKplidarnoi~" 

Region Ziemia tbdzka NSZZ ,,Solidornoic" 
90-229 tbdi, ul. Kamiriskiego 18 
lei. (42) 67 72 611,67 72 612, fax (42) 67 72 613 

NIP 725-10-20-009, REGON 471 0521 24 
Bank Millennium S.A. 97 11 60 2202 0000 0000 3099 9482 

www.solidarnosc.lodz.pi, e-mail: sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pi 



Decyzja nr 45/2016 
Prezydiurn 
Zarzqdu Regionu Ziemi L6dzkiej 
NSZZ ,,SolidarnoiC" 
z dnia 14 kwietnia 20 16 r . 

dotyczqca: projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie ustalenia oplat za uslugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w lodzi 

Prezydium Zarzqdu Regionu Ziemi Eodzkiej NSZZ ,,SolidarnoSC" dzialajqc na 

podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o zwiqzkach zawodowych (tekst 

jednolity: Dz.U.20 15.1 8 8 1 z dnia 20 15.1 1.16) wnosi uwagi do powyiej wymienionego 

projektu uchwaly w zakresie dzialalnoici zwiqzkow zawodowych: 

Uwagi 

Projekt uchwaly ma charakter porzqdkujqcy i ulatwiajqcy poslugiwanie siq przepisami 

dotyczqcymi transportu zbiorowego. W zalqczniku Nr 1 do uchwaly, w 5 4 w tabeli pod 

pozycjq 24 sq wymienione jako osoby upra~vnione do bezplatnego przejazdu czlonkowie 

Miejskiej Rady Seniorow. Zapis ten oceniamy jako zbyt wqski podmiotowo. Regulacja ta 

obejmuje wylqcznie oimiu czlonkow tej rady. Wnosimy o rozszerzenie dzialania tego zapisu 

na czlonkr5w wladz wykonawczych innych organizacji pozarzqdowych realizujqcych podobne 

cele. Zapewnienie r6wnych warunkbw w dzialaniu wszystkim organizacjom pozarzqdowym 

prowadzqcym dzialalnoik na terenie miasta Lodzi powinno przyiwiecaC wladzom 

samorzqdowym i by6 konsekwentnie realizowane. 

SEKRETARZ 
Zarzqdu Regioflu Ziemi Lodzkiej 

NSZZ ,$qlidarnoSC" 



t6di. dnia 26 kwietnia 2016 r. 

Region Ziemia kodzka 
NSZZ ,SolidarnoiC" 
ul. A. Kamiriskiego 18 
90-229 tcjdi 

W odpowiedzi na uwagi zawarte w Paristwa decyzji nr 4512016 z dnia 

14 kwietnia 2016 r., przekazanej przy piimie z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: 

ZR/627/2016, dotyczqce projektu uchwaty Rady Miejskiej w todzi w sprawie ustalenia 

opiat za ustugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi uprzejmie 

informujq, i e  nie planuje siq rozszerzenia zapisu dotyczqcego bezptatnych przejazdow 

dla cztonkow wiadz wykonawczych organizacji pozarzqdowych, wykonujqcych cele 

podobne do tych, ktore realizuje Miejska Rada Seniorow w todzi. 

Powyiszy podmiot wystqpil do Urzqdu Miasta z wnioskiem o bezpiatne 

przejazdy. Poniewai zaproponowana zmiana rozszerzenia uprawnieri dla cztonkow 

Miejskiej Rady Seniorow w todzi dotyczy 8 osob, oszacowany brak wpiywow 

do budietu miasta jest niewymierny w stosunku do realizowanych przez nich zadan. 

Naleiy pamiqtat, i e  irodki finansowe pozyskiwane przez Miasto ze sprzedazy 

biletow w caioici przeznaczone sq na wydatki zwiqzane z transportem zbiorowym. 

DbaioSt o fundusze pozwala na wiaiciwe zarzqdzanie transportem zbiorowym, 

planowanie remontow i inwestycji niezbqdnych dla funkcjonowania komunikacji 

zbiorowej oraz oferowanie spoieczeristwu usiug na wyiszym poziomie. 

Dbaioit o wszystkich uiytkownikow komunikacji miejskiej niejednokrotnie 

wymusza podejmowanie trudnych decyzji, jakq niewqtpliwie jest odmowa 

powiekszenia uprawnien do bezptatnych przejazdow obowiqzujqcych w lokalnym 

transporcie zbiorowym miasta todzi. 



FORUM Z W ~ ~ Z K ~ W  ZAWODO 
ZARZqD WOJEW~DZTWA L~DZKIEGO 

91 - 612 t o ~ f  uL. BESKIDZKA 54a 
telffax. 421 675-05-08 e-mail: Z\N~.~ZZ@OP.D~ 

NIP: 554-24-77-994, REGON: 093043340, KRS: 0000087470 
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I 
Beichatow, dnia 27.04.2016r. 

, 
! 

Pan 
Ireneusz labtohski 

Wiceprezydent 
Miasta lodzi  

dotyczy: pisma ZDiT-D0.0202.3.2016 

Dzialajqc na podstawie art.19 ust.2 ustawy o zwiqzkach zawodowych 
Zanqd Wojewodztwa Lodzkiego Forum Zwiqzkow Zawodowych, 
w zwiqzku z treSciq przedstawionego pisma - pozytywnie opiniuje - 
projekt uchwaly Rady Miejskiej w lodz i  w sprawie: 
> Ustalenia opfat za usCugi przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego w lodz i  

Otrzymujq: 
1. Adresat 
2. NVlr FZZ-ala 



Rada OPZZ Wojewodzt\.va Lodzkiego w odpowiedzi 11a pis1110 
11s ZDiT-D0.0202.3 201 6 z dlzia 4.04.20 16 r. dotyczacym zaopi~~iowania 
projektu uchwafy Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie ~tstalenia oplat za ilshtgi 
pl-zewozowe lokalnego tsansportu zbiorowego w Lodzi w i~l~ieniu swoich 
cztonko~v opini~lje jq  pozvtvwn ie. 


