
Druk Nr % &g $&A& 
A Projekt z dnia $4 l;s h p  

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia oplat za ushgi pmewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lo i. ii 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w zwipku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

1990 r. o samorzqdzie gminnym @z. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 50a ust. 1 i 2 ustawy 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym @z. U. z 2015 r. poz. 1440, 
i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 
przewozowe @z. U. z 201 5 r. poz. 91 5), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1.1. Ustala sip przepisy taryfowe dotyczqce przewozu os6b w Srodkach komunij$cji 
lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi, zwane dalej przepisami taryfowymi w loka,dym 
transporcie zbiorowym Miasta Lodzi, stanowiqce zalqcmik Nr 1 do uchwaly. 

2. WysokoSC cen urzqdowych za ushgi przewozowe realizowane lokalnym transpo n 
zbiorowym w Lodzi okreila zalqcznik Nr 2 do uchwaly. I I 

§ 2. 1. Przepisy, o kt6rych mowa w $ 1 ust. 1, obowiqzujq na miqdzygminnych lini ch 

zawartych pomiqdzy zainteresowanymi jednostkami samorzqd6w terytorialnych. 

' 1  kornunikacyjnych w zakresie i na zasadach okreeblonych w porozumieniach miedzygminh ch 
I r 

2. W przypadku, gdy trasa linii komunikacyjnej wybiega poza granice miasta 1 g! 
funkcjonowanie nie jest uregulowane porozumieniem miqdzygminnym, na calej dhgoici 1 11 

obowiqzujq przepisy uchwaly. 
I I 

3. Bilety okresowe, o kt6rych mowa w zalqczniku Nr 2 do uchwaly, o kt6rej mowa w 5, 
zachowujq wain056 do konca okresu, na jaki zostaly wydane. 

4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 5. Traci moc uchwala Nr XXW754116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 11 maja 
w sprawie ustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w 

w Lodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. @z. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2798). 
@z. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2395), zmieniona uchwalq Nr XXXV794116 Rady 

6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 marca 2017 r., jednak nie wczeebniej nii po up 
14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowyrn Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejswej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

... . 



do uchwaly Nr 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 2016 r. 

PRZEPISY TARYFOWE W LOKALNYM TRANSPORCI[E ZBIOROWYM MIASTA 
LODZI 

$ 1. 1. Przepisy obowipjq na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbi 
Miasta Lodzi i na liniach miqlzygminnych funkcjonujqcych na zasadach 
w porozumieniach mipdzygrninnych, w kt6rych Miasto L6di wystqpuje w charakterze stroq 

2. Na podstawie um6w zawartych miqdzy Miastem L6di a podmiotami 
wykonujqcymi przewozy poza systemem lokalnego transportu zbiorowego w 
lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi uznawane za waine mogq by6 
honorowane przez te podmioty. W przypadku gdy przewidywane wplywy 

z ww. podrniotami nie jest wymagana zgoda Rady Miejskiej w Lodzi. 

wynikajqce z zawartych um6w bqdq ksztaltowaly siq na poziomie 
przewidzianych w zalqczniku Nr 2 do uchwaly, dla zawarcia 

$ 2. 1. Pienvszq czynnoicia, jakq pasaier jest zobowiqany dokonak bezposrednio po 
do pojazdu jest skasowanie biletu za przejazd o lqcznym nominale r6wnym co najmniej 
za podr6z w wybranym przez niego przedziale czasowym, bqdi zakup biletu: 
1) za pomocq systemu platnoici mobilnych; 
2) w pojeidzie i jego skasowanie. 

2. Czas podr6iy i zwiqana z nim oplata liczq siq od momentu wniesienia oplaty. 
3. W przypadku decyzji pasaiera o wydueniu podr6iy, jest on zobowiqany przed 

poprzedniego przedziah czasowego dokonak wlaiciwego dopehienia opkaty za przejazd, 
zobowiqpjqcq taryfq. Zasada dopelnienia oplaty za podr6z dotyczy wylqcznie 
jednorazowych czasowych, za wyjqtkiem bilet6w jednodniowych. 

4. Do kontroli naleiy zachowak wszystkie bilety za przejazd od czasu rozpoczqcia 
5. W przypadku wyboru biletow jednodniowych, bilet6w grupowych oraz 

wnieiC calq oplatq za przej azd. 
kr6tkookresowych na okaziciela w momencie rozpoczqcia podr6iy naleiy w tym 

6.  Wniesiona oplata a pas&era do prxsiadania sip do dominie 
komunikacji miej skiej , w ramach oplaconego przedziah czasowego. 
naprzesiadanie wlicza sip do czasu podr6ty. Okres wainoici biletu 
o wydluzony czas podrbiy, spowodowany op6inieniem 
do obowipjqcego rozkladu jazdy . 

7. Zakupione bilety jednorazowe nie podlegajq zwrotowi. 

$3. 1. Bilety strefy 1 uprawniajq do przejazdbw pojazdami lokalnego transportu 
w Lodzi w granicach adrninistracyjnych Miasta Lodzi. 

2. Bilety strefy2 uprawniajq do przejazd6w pojazdami lokalnego transportu 
w granicach administracyjnych gmin, z kt6rymi Miasto L6d2 podpisalo stosowne poro 
miqdzy grninne . 

3. Bilety strefjr 1+2 uprawniaja, do przejazdbw w granicach 
oraz w granicach administracyjnych gmin, z kt6rymi 
porozumienia miqdzygminne. 



4. Bilety dhgookresowe liniowe, o kt6rych mowa w zdqczniku Nr 2 do uchwaly, 
do przejazdu pojazdami dw6ch linii komunikacyjnych, kt6re posiadajq co najmniej jeden 
punkt przesiadkowy, wybranych przez pasaera w chwili zakupu biletu, lub pojazdami 
kt6rych trasy na danym odcinku iciSle pokrywaja, siq z trasami wybranych linii. 

5. Bilety dhgookresowe na wszystkie linie, o kt6rych mowa w zalqczniku Nr 2 
uprawniaja, do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach komunikacyjnych 
wybranej przez pasaiera strefy taryfowej, z zastrzezeniem ust. 6. 

6. Bilety wlaiciwe dla strefl 1 oraz strefl 1+2 obowiqmja, 
przewoinik6w kolejowych, z kt6rymi Miasto L6di zawarlo stosowne umowy, 
w granicach administracyjnych Miasta Lodzi. 

7. Zakup biletdw dhgookresowych nastepuje poprzez zakodowanie 
karcie zblizeniowej bqdqcej noSnikiem bilet6w w fonnie elektronicznej. 

8. Daty wmoic i  biletow dhgookresowych, o kt6rych mowa w 
okreila pasaier. 

9. Bilety dhgookresowe sa, waine we wszystkie dni tygodnia na 
10. Pasaier ma prawo do nabycia biletu dhgookresowego 

poczqtkiem jego okresu wainoici. 
11. Bilety kr6tkookresowe na okaziciela i 

zwrotowi. 
12. Pasaier na sw6j wniosek moze otrzyma6 

imiennego, nie p6iniej ni2 14 dni przed 
do czasu jego wykorzystania, po 
manipulacyjnq. 

13. Wzory, formy oraz zasady sprzedaiy bilet6w okreSla jednostka org 
upowakniona do organizacji i zarzqdzania lokalnym transportem zbiorowym w Lodzi. 

inwalidzi wojenni lub wo-jskowi 
osoby represjonowane 

8 4. Do bezplatnych przgjazd6w uprawnieni s q  I I 

- 

osoby posiadajqce orzeczenie o znacznym 

1) 
2) 

stopniu niepehosprawnoici wydane przez 
Zesp6l ds. Orzekania o Stopniu 
Niepelnosprawnoici lub I grupq 
inwalidztwa wydanq przed 1 stycznia 
1998 r. przez organy uprawnione do 
orzekania o inwalidztwie w shibach 
mundurowych podlegajqcych 
Ministerstwu Obrony Narodowej 
i Ministerstwu Spraw Wewnqtrznych 
i Administracji lub wypis lekarza 
orzecznika Zakladu Ubezpieczeii 
Spolecznych o calkowitej niezdolnoici do 

Podmiot Dokumenty, kt6rymi podmiot winien siq legityb)owa& 
poslowie i senatorowie RP legitymacja posla lub senatora; 
radni Rady Miejskiej w Lodzi 

I 1  I 
legitymacja wydana przez Przewodniczqcego ~ a # $  1 

przewodnicy 
6 )  

Miejskiej w Lodzi; 1 1  I 
ksiqkeczka inwalidy wojennego lub wojskowegoj I I 
legitymacja osoby represjonowanej wystawiona 
wlaSciwy organ Zakladu Ubezpieczeti Spoleczn$p$y I 

lub wypis z treici orzeczenia organu 
o inwalidztwie w slukbach 
Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu 

toisamoiC; 

Wewnqtrznych i 
posiadat w 

pracy i samodzielnej egzystencji 
osoby niewidome i niedowidzqce oraz ich 



7) 

8) 

9) 

10) 

11) 
12) 

13) 

dzieci i mlodziei niepehosprawne 
uczqszczajqce do przedszkoli, szk61 
i placdwek specjalnych, przedszkoli 
i szk6l z oddzialami integracyjnymi, 
przedszkoli i szk6l integracyjnych lub 
przedszkoli i szk6l ogolnodosQpnych 

dzieci i mlodziei z upoSledzeniem 
narzqdu ruchu do czasu ukonczenia szkoly 
ponadgimnazjalnej 

wylqcmie podczas podr6iy na trasie: dom 
- oirodek rehabilitacyjny, dom - 
warsztaty terapii zajqciowej, osoby: 
a) uczqszczaj~ce do oirodkow 
rehabilitacyjnych, w kt6rych zajqcia 
odbywajq siq codziennie od poniedziah 
do piqtku, 
b) ucz~szczajqce na warsztaty terapii 
zajqciowej, 
c) osoby, o kt6rych mowa w lit. a i b 
muszq spehiad. jeden z poniiszych 
warunk6w: 
- posiadajq orzeczenie o umiarkowanym 
stopniu niepehosprawn06ci~ 
- przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadaly 
orzeczenie o zaliczeniu do I bqdi I1 grupy 
inwalidbw, jezeli przed tq data, orzeczenie 
o zaliczeniu do jednej z tych grup 
nie utracilo mocy, 
- zostaly umane za niepehosprawne 
w stopniu umiarkowanym na podstawie 
orzeczenia potwierdzajqcego 
niepehosprawnoid. wydanego przez organ 
orzekajqcy o stopniu niepehosprawnoici 
dla cel6w korzystania z ulg i uprawnieh 
na podstawie odrqbnych przepis6w 
osoby, kt6re ukoriczyly 70 lat 

dzieci przed ukonczeniem 4 lat 
dzieci i mlodziei przebywajqce w domach 
dziecka i oirodkach wychowawczych 

pracownicy finn przewozowych 
obshgujqcych linie komunikacyjne 
lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi, 
funkcjonujqce w oparciu o umowy 
i porozumienia migdzygminne, o kt6rych 
mowa w 5 1, emeryci i renciici 
Miejskiego Przedsiqbiorstwa 

powodu choroby narzqdu wzroku albo orzeczenik 
o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narzqdu 
ponadto pasaier winien posiadad. w czasie podrb ' 
dokument stwierdzajqcy jego toisamoSC; 
legitymacja przedszkolna dziecka niepehospra 

I I T O k L "  

lub legitymacja szkolna ucmia niepehosprawne 
o wzorze zatwierdzonym przez ministra wlaici o 
do spraw oiwiaty bqdi orzeczenie o potrzebie 
ksztalcenia specjalnego wystawione przez porad~ 
psychologicmo-pedagogicznq lub bilet specjalq 
o ktorym mowa w 5 5, wydany na podstawie 

$" 
ww. orzeczenia; I 
legitymacja lub orzeczenie o niepehosprawnoic 
z powodu upoiledzenia narzqdu ruchu wydane przez 
Zespol ds. Orzekania o Stopniu ~ i e ~ e h o s ~ r a w n b $ c i  
bqdi bilet specjalny, o kt6rym mowa w 5 5, wyd, 
na podstawie ww. dokument6w; I I 
bilet specjalny, o kt6rym mowa w 9 5, wydany 
na podstawie jednego ze wskazanych dokument 1 
dwiadczenia specjalistycznej jednostki sluzby &ow 
(zaiwiadczenia kierownika oirodka rehabilitacyj (:go 
lub warsztat6w terapii zajqciowej); ponadto w c a ie 
podr6iy pasaier winien okazywad. zaiwiadczeni 

zajqciowej, wydane przez te plac6wki; 

:'r 
z podanym adresem miejsca zamieszkania upra one o 
i oirodka rehabilitacyjnego, lub warsztatu terapii I 

I 

.- - .  

dow6d stwierdzajqcy toisamoid. lub bilet specja 
o ktorym mowa w 5 5, wydany na podstawie do 
toisamoSci; 

?+en1 

dokument stwierdzajqcy wiek dziecka; 
bilet specjalny, o ktorym mowa w 5 5, wydany I I 
na podstawie zagwiadczenia wystawionego przez 
kierownika domu dziecka lub oirodka wychowa\ E 

odpowiednia legitymacja wydana przez wymienippe I ;  
jednostki; 

J 



I Komunikacyjnego - L6di Sp6lki z 0.0. 1 
oraz emeryci i renciici bylego Miejskiego 
Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego 
w Lodzi, jeieli bezposrednio przed 
przej~ciem na eme&turq lub rente byli 
zatrudnieni nieprzenvanie przez okres 
minimum 5 lat, na liniach obshgiwanych 
przez danq f m q  
podr6iujqcy w umundurowaniu: 
funkcjonariusze Straiy Miejskiej w Lodzi, 
zohierze wojskowych organ6w 
porzqdkowych, funkcjonariusze Policji 
opiekunowie os6b, wymienionych 
w pkt 5, podr6iujqcy z podopiecznym, 
a w przypadku podopiecznych 
uczqszczajqcych do oirodk6w 
rehabilitacyjnych lub na warjztaty terapii 
zajqciowej, takie podczas podr6iy 
powrotnej i podczas podr6& po t-e osoby 
opiekunowie osbb, wymienionych w pkt 7 i 8, podr6iujicy z podopiecznym 
oraz w dni powszednie od poniedzialku 
do piqtku podczas podr6iy powrotnej 
i podczas podr6ky po te osoby 
kontrolerzy lokalnego transportu 
zbiorowego w Lodzi podczas 
wykonywania obowi@6w sfuibowych 
osoby, kt6rym nadano odznakq 
,JIonorowy Dawca Krwi - Zasfuiony dla 
Zdrowia Narodu" lub bqdqce 
krwiodawcami, ktbrzy oddali nie mniej 
nii: 
a) 1 5 litr6w krwi - dla kobiet, 
b) 18 litrbw krwi - dla mqzczyn 
dzieci i mlodziez, w ramach programu 
dzialah na rzecz rodzin wielodzietnych 
pod nazwq L6dzka Karta Duiej Rodziny, 
w wieku od 4 lat do ukoficzenia 20 roku 
@cia, uczqszczajqce do przedszkola, 
uczqce siq, studiujqce i wychowujqce siq 
w rodzinach naturalnych lub w rodzinach 
zastqpczych b@ zawodowych rodzinach 
zastqpczych posiadajqcych L6dzkq Kartq 
Duiei Rodzinv 4+ 
w.aSciciele samochod6w osobowych oraz 
osoby im towarzyszqce - lqcznie w liczbie 
zgodnej z wpisem okreSlajqcym liczbq 
miejsc siedzqcych w samochodzie, w dniu 
22 wrzeinia podczas corocznych 
obchoddw Europejskiego Dnia 
Bez Samochodu 
studenci wyiszych uczelni, wpisanych 
na listy uczelni ministerstwa kaiciwego 
do spraw szkolnictwa wyiszego, podczas 
Juwenali6w organizowanych przez 
uczelnie wyisze, kt6rych siedziby 
znajdujq siq na terenie miasta Lodzi, 

legitymacja skbowa;  

I I 
podczas podr6iy z podopiecznymi na podstawie I I 
wskazania, natomiast podczas podroky powrotne 
i podczas podr6iy po podopiecznych - wainy 
jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny, wyda 
na podstawie zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lo 
jednostkq organizacyjng o kt6rej mowa w 8 3 

I I 

upowainienie wydane przez kierownika jednostldi I 
organizacyjnej, o kt6rej mowa w fj 3 ust. 13; 

I I 
legitymacja ,,Honorowy Dawca h i  - Zashzo D&idla I Zdrowia Narodu" wydana przez ministra wlaici 
do spraw zdrowia lub zahiadczenie o oddaniu "rgO 
odpowiedniej iloici krwi, wydane przez Stacjq 
Krwiodawstwa oraz dokument stwierdzajqcy toz 056 
lub bilet specjalny, o kt6rym mowa w 8 5, wy na 
podstawie ww. legitymacji lub zdwiadczenia; 41 
bilet specjalny, o kt6rym mowa w 8 5, wydany 
na podstawie okazania L6dzkiej Karty Duiej Ro 
4+ wraz z dokumentem stwierdzajqcym toisam 
w przypadku dzieci nieposiadajqcych dokum 
stwierdzajqcego toisamoif, okazania L6dzkiej 4 
Duiej Rodziny 4+ pnez opiekuna i jego dokume 
tozsamoSci; 

dow6d rejestracyjny samochodu osobowego wys/tziwio& 1 -I 
na jednego z pasaier6w; 

' I '  

waina legitymacja studencka; 
;, 

I '  



na nastqpujqiych liniach: 12, 12A, 15, 
15A, 43,50,55,57, N4, N7 
dzieci i mlodziez uczestniczqce 
w cyklicznych, og6lnopolskich imprezach 
sportowych, ktdrych gospodarzem jest 
Miasto Lddi oraz ich opiekunowie 

seniorzy powyiej 60 roku @cia w czasie 
obchod6w Lddzkich Senioralidw 
przypadajqcych w terminach okreilonych 
w ogloszeniach Prezydenta Miasta Lodzi 
publikowanych w Biuletynie Informacji 

identyfikator wydany przez organizatora impreq 
sportowej zawierajqcy zdjqcie, imiq 
i nazwisko, termin rozgrywek (,,~d"-,,do'~) i dyscplinq 
sportu, kt6rej dotyczy, zatwierdzony przez jednostkq, 
o ktdrej mowa w $ 3  ust. 13 oraz legitymacja szkolna, 
dow6d osobisty lub inny dokument stwierdzajqcy 
tozsamoik uczestnika; 
Miejska Karta Seniora; ponadto pasaier powinieh 
posiadak w czasie podrdiy dokument stwierdzajdcy jego 

I tozsamoik; 

~ublicznej Urzqdu ~ i a s t a  Lodzi 
radni Miejskiej Rady Seniordw 

I Swiqtecznej Pomocy w dniu Finah I ~wiqtecnej Pomocy; 

legitymacja radnego Miejskiej Rady Seniordw 
ponadto pasaier powinien posiada6 w czasie 

wolontariusze Wielkiej Orkiestry 
dokument stwierdzajqcy jego tozsamoik; I I 

uczestniczqce w zajqciach zamkniqtych w 
formie p6kolonii organizowanych w 
okresie ferii zimowych i wakacji letnich 
przez Urzqd Miasta Lodzi 

identyfikator wolontariusza Wielkiej Orkiestry I I 
Wielkiej Orkiestry ~wiqtecznej Pomocy 
dzieci w wieku od 6 do 13 lat 

Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Mi 
Lodzi dla organizatora pdkolonii, okreilajqce te 
trwania turnusu. 

zahviadczenie wydane przez Wydzial Edukacji 

8 5. Zasady oraz miejsce wydawania biletciw specjalnych kodowanych na 
karcie zblizeniowej bqdqcej nognikiem biletciw specjalnych w formie elektronicznej, 
dokumentciw uprawniajqcych pas&era do bezplatnych lub ulgowych przejazdciw, 
o hcirej mowa w 3 ust. 1 3. 

% 1 I 

1) 

2) 

3) 

4) 

5 )  

6) 

8 6. Do ulgowych przejazdciw uprawnieni 

Podmiot 

kombatanci 

weterani poszkodowani pobierajqcy rentq 
inwalidzkq 
dzieci i mlodziei do 26 roku @cia, 
uczeszczajqce do szk6l publicznych lub 
posiadajqcych uprawnienia szkoly 
publicnej 
studenci i shchacze studi6w 
doktoranckich wyiszych uczelni, 
wpisanych na listy uczelni ministerstwa 
wldciwego do spraw szkolnictwa 
wyiszego 
dzieci i mlodziei do 26 roku @cia oraz 
studenci uczqszczajqcy do szk61 
zagranicznych 

praktycznq naukq zawodu w celu 
uczniowie do 26 roku *cia wykonujqcy 

uzyskania Dyplomu Czeladniczego 

s q  I 
Dokumenty, kt6rymi podmiot winien siq 

legitymowak 
zdwiadczenie lub legitymacja kombatancka wys~wionk 
przez wlaSciwy Zarzqd Okrqgowy Zwiqzku 
Kombatant6w RP i Bylych Wiqinidw Polityczn 'c bqd 
zaiwiadczenie wystawione przez Urzqd q f i  P I  
ds. Kombatantdw i Os6b Represjonowanych; I 

legitymacja weterana poszkodowanego wraz z w 
legitymacjq emeryta-rencisty ; --  

waina legitymacja szkolna; 

I 

legitymacja studencka lub legitymacja shchacza s diq 
doktoranckich lub inny dokument potwierdzajqcy ta 
studenta lub doktoranta; 

(Ir I 7 waina miqdzynarodowa legitymacja studencka 

Rzemieilnicza; 

s"; 
waina legitymacja wystawiona przez uprawnion~ [zbq 



w warsztatach rzemieSlniczych 
emeryci i renciSci, z wyjqtkiem osdb 
wymienionych w 3 4 pkt 1-6,9,10 i 13 

osoby niepehosprawne posiadajqce 
umiarkowany stopien 
niepdnosprawnoSci pobierajqce zasilek 
stab 
dzieci w wieku od lat 4 do 7 lat 
dzieci i mlodziei do 25 roku iycia, 
w ramach programu dzialah na rzecz 
rodzin wielodzietnych pod nazwq Lddzka 
Karta Duiej Rodziny 3 - przysluguje 
75 % ulgi od wartoSci biletu normalnego 
30 lub 90-dniowego imiennego na 
wszystkie linie 
dzieci i mlodziez od 20 do 25 roku iycia, 
w ramach programu dzialah na rzecz 
rodzin wielodzietnych pod nazwq Lddzka 
Karta Duiej Rodziny 4+ - przyshguje 
75 % ulgi od wartoSci biletu normalnego 
30 lub 90-dniowego imiennego na - - 
wszystkie linie 
xoby wskazane jako osoby uprawnione 
w ramach programu dzialah na rzecz 
rodzin wielodzietnych danego 
niastdgminy, z ktdrym Miasto Lodi 
zawarlo porozumienie miqdzygminne, na 
warunkach w nim okreSlonych 

~soby osiqgajqce dochdd rdwny lub 
liiszy od kryterium dochodowego 
~bowiqzujqcego przy udzielaniu 
iwiadczen z pomocy spolecznej - 
~rzyshguje 75 % ulgi od wartoSci biletu 
lormalnego 30-dniowego imiennego na 
Ns~ystkie linie 

)soby zatrudnione w zakladzie pracy 
:hronionej spelniajqce jeden z ponizszych 
~arunkdw: 
I) posiadajq orzeczenie o umiarkowanym 
~topniu niepelnosprawnoSci, 
)) przed dniem 1 stycznia 1998 r. 
)osiadaly orzeczenie o zaliczeniu do 
bqdi I1 grupy inwaliddw, jezeli przed tq 

latq orzeczenie o zaliczeniu do jednej 
c tych grup nie utracilo mocy, 
:) zostaly m a n e  za niepehosprawne 
w stopniu umiarkowanym na podstawie 
~rzeczenia potwierdzajqcego 
liepehosprawnoS6 wydanego przez organ 
~rzekajqcy o stopniu'niepehosprawnoSci 
Ila celdw korzystania z ulg i uprawnien 

legityrnacja emeryta-rencisty wydana przez wldci 
organ emerytalno-rentowy; ponadto pasaier winien 
posiadai w czasie podrdiy dokument 
t0isamoSi: 
orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
wraz z decyzjq administracyjnq o przyznaniu zasi 
stalego; ponadto pasaier winien posiadak w czasie 
podrdiy dokument stwierdzajqcy jego tozsamoSk; I I 
dokument stwierdzajqcy wiek dziecka; I I 
bilet specjalny, o ktdrym mowa w 3 5, wydany 
na podstawie okazania Lddzkiej Karty Duiej Rodzin 3 
wraz z dokurnentem stwierdzajqcym toisamoS6 lub 

' 1 
w przypadku dzieci nieposiadajqcych dokumentu 
stwierdzajqcego toisamoSk, okazania Eddzkiej Kart 
Duiej Rodziny 3 przez opiekuna i jego dokumentu 
tozsamoSci: 
bilet specjalny, o ktdrym mowa w 3 5, wydany 
na podstawie okazania Lddzkiej Karty Duiej 
4+ wraz z dokumentem stwierdzajqcym toisamoSk; 

bilet specjalny o ktbrym mowa w 3 5, wydany 
na podstawie okazania dokumentu uprawniajqcego 
korzystania z programu dzialah na rzecz rodzin 
wielodzietnych danego miastafgminy wraz z 
dokumentem stwierdzajqcym toisamoSk lub w 
przypadku dzieci nieposiadajqcych dokumentu 
stwierdzajqcego toisamoSk okazanie dokumentu 

I uprawniajqcego do korzystania z ww. programu przk4 
opiekuna i jego dokumentu toisamoici; 
bilet specjalny o ktdrym mowa w fj 5, wydany I I 
na podstawie okazania pisemnej informacji 
przez Miejski OSrodek Pomocy Spdecznej 
potwierdzajqcej, ze osoba osiqga dochdd w 
rdwnej lub niiszej od kryterium dochodowego 
obowiqzujqcego przy udzielaniu 
spdecznej; ponadto pasaier 
podrbiy dokument stwierdzajqcy jego toisamoSk; I ( 
bilet specjalny, o ktdrym mowa w 3 5, wydany z dahll 
wainoici od dnia do dnia na podstawie jednego ze 
wskazanych dokumentdw i za5wiadczenia zakladu 
chronionej; ponadto pasaier powinien posiadai w 
podrdiy dokument stwierdzajqcy jego tozsamoSC. 



stanowiqcej iloczyn ceny biletu 
normalnego jednodniowego oraz liczby 
dni I I 1 

I I 

$ 7. Kontroli bilet6w dokonujq kontrolerzy upowainieni imiennie przez kierownika j 
o kt6rej mowa w 5 3 ust. 13. 

na podstawie odrqbnych przepisdw - 
przyshguje 90 % ulgi od wartoSci 

$ 8. 1. W razie stwierdzenia przez kontrolera, o kt6ryrn mowa w $ 7, zaistnienia co i i imdej 
j ednego z nastepuj qcych zdarzen 
1) brak biletu; 
2) posiadanie biletu niewainego za przejazd; 
3) brak dokumentu uprawniajqcego do bezplatnego przejazdu; 
4) brak dokumentu uprawniajqcego do ulgowego przejazdu; 
5) spowodowanie zatrzymania pojazdu lub pniany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyqq 

I I 

-pasazer jest zobowiqzany do uiszczenia oplaty dodatkowej, w wysokoici 
w ust. 3, oraz w sytuacji okreSlonej w pkt 1-4 - oplaty za podr6i o wartoici r6wnej ce 
jednorazowego czasowego do 60 minut. 

2. Oplata dodatkowa, o kt6rej mowa w ust. 1, podlega zaplacie w terminie 30 dni d dab  
wystawienia dokumentu zobowiqzujqcego do jej uiszczenia. 

3. Z zastrzeieniem ust. 4, wysokoSC oplaty dodatkowej ustala siq w nastqpujqcy spos6 
1) w przypadku okreSlonym w ust. 1 pkt 1-3 jako 3-krotnoSC ceny biletu normalnego 30- 

imiennego na wszystkie linie strefy 1; 
Awe,. 

2) w przypadku okreSlonym w ust. 1 pkt 4 jako 2-krotnoSC ceny biletu normalnego 30- o 
imiennego na wszystkie linie strefjr 1 ; 

3) w przypadku okreilonym w ust. 1 pkt 5 jako 6-krotnoSC ceny biletu normalnego 30-d 'o 
imiennego na wszystkie linie strefj 1. 

4. Oplatq dodatkowa, o kt6rej mowa wust. 3 pkt 1-3 obniza siq o 60 % wpr pa 
wniesienia oplaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu zobowi 
do jej uiszczenia. :I: 

$9. 1. W sytuacji, o kt6rej mowa w $ 8 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oplata 
anulowana, za.4 uiszczona podlega wcdoSci zwrotowi, wprzypadlcu 
manipulacyjnej, okreilonej w ust. 4 i przedstawienia w terminie 7 dni od 
dokumentu, o kt6rym mowa w $ 8 ust. 2: 
1) wainego w czasie kontroli biletu dlugookresowego imiennego; 
2) aktualnego w dniu kontroli dokumentu poSwiadczajqcego uprawnienie do przejaz 

lub ulgowego. 
2. W przypadku przedstawienia wainego w czasie kontroli biletu 

$ 10 ust. 1, oplatq dodatkowq obniza siq do wysokoici kwoty okreSlonej w $ 8 ust. 3 pkt 2 

imiennego lub aktualnego w dniu kontroli dokumentu poSwiadczajqcego upr 
bezplatnego po u p w i e  terminu okreSlonego w 5 9 ust. 1, nie p6iniej niz w tenninie okr 

3. W przypadku kradzieiy dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 
przedstawieniu przez pasaiera zaiwiadczenia potwierdzajqcego zgloszenie zdarzenia, 

nie zostaje naliczona. 
przez Policjq, oplata dodatkowa zostaje anulowana, a oplata manipulacyjna, o kt6rej mo 

4. WysokoSe oplaty manipulacyjnej, o kt6rej mowa w ust. 1, ustala siq jako 5 
naj tariszego biletu j ednorazowego czasowego normalnego. 

$ 10. 1 .0d  naloionej oplaty dodatkowej, o kt6rej mowa w $ 8, pasaierowi p 
mozliwoSC zlozenia odwdania w teminie 3 rniesiqcy od dnia wystawienia dokumentu, o 

i nie ma wptywu na bieg terminu okreSlonego w $ 8  ust. 4. 
mowa w $ 8  ust. 2. Wniesienie odwolania nie zwalnia z obowiqzh uiszczenia oplaty dod 



2. Rozpatrywanie odwolan, o kt6rych mowa w ust. 1, nastgpuje zgodnie z rozporzq 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu pi 
oraz postqpowania reklamacyjnego (Dz. U. poz. 266). 

niem 
sylek 
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WysokoSC cen urzedowych za uslugi przewozowe realizowane lokalnym transport 
zbiorowym w Lodzi 

Bilety jednorazowe czasowe 

Bilet jednorazowy, czasowy, 
kasowany, na wszystkie linie, 
z moiliwoiciq przesiadania siq, 
wainy od momentu skasowania na 
liniach dziennych i nocnych w 
czasie: 
do 20 minut 
do 40 minut 
do 60 minut 
Bilet jednodniowy wainy od 
momentu skasowania do godz. 2359 
tego samego dnia 
Bilety grupowe dostqpne tylko w 
biletomatach, punktach sprzedaiy 
Miejskiego Przedsiqbiorstwa 
Komunikacyjnego - L6di S p 3 h  
z 0.0, oraz poprzez aplikaciq mobilnq 
Biiet grupowy jednodniowy 2 plus 
3 w a y  dla grup skiadajqcych siq z 1 
lub 2 osob dorosiych podr~hjqcych 
z 1 do 3 dzieci w wieku przed 
ukodczeniem 18 roku iycia 
Bilet grupowy piqciodniowy 2 plus 
3 w a y  dla grup skladajilcych sip z 1 
lub 2 os6b doroslych podroZujqcych 
z 1 do 3 dzieci w wieku przed 
ukodczeniem 18 roku iycia 
Bilet grupowy weekendowy 2 plus 
3 w a y  od godz. 18:OO w piqtek do 
godz. 03:OO w najbliiszy 
poniedziaiek dla grup skladajqcych 
siq z 1 lub 2 os6b dorosiych 
podrbzujqcych z 1 do 3 dzieci w 
wieku do ukodczenia 18 roku @cia 
Bilet grapowy jednodniowyl plus 
30 wainy dla grup skiadajqcych siq z 
1 lub 2 os6b doroslych (opiekunow) 
i do 30 dzieci w wieku szkolnym do 
ukodczenia 18 roku iycia 
Bilety dhgookresowe imienue 

Bilet 12-miesiqczny imienny na 
wszystkie linie 
Bilet 90-dniowy imienny na 
wszystkie linie 
Bilet 30-dniowy imienny na 
wszystkie linie 
Bilet 30-dniowy imienny liniowy 
Bilety dlugookresowe na okaziciela 

Bilet 90-dniowy na okaziciela na 
wszystkie linie 
Bilet 30-dniowy na okaziciela na 
wszystkie linie 
Bilety kr6tkookresowe na 
okaziciela dostqpne tylko 
w biletomatach, punktach sprzedazy 
Miejskiego Przedsiqbiorstwa 

dena 
u 
S 

Lp. 

b. 
Rodzaje biletu Cena biletu 

ulgowego - 
Strefa 1 

1,40 zi 
b,80 zl 
$,20 zl 

Cena biletu 
ulgowego - 
Strefa 2 

Cena biletu 
normalnego - 
Strefa 1 

Cena biletu 
normalnego - 
Strefa 2 

Cena biletu 
normalnego - 
Strefa 1+2 

2,80 zi 
3,60 zi 
4,40 zi 

1,40 zl 
1,80 zl 
2,20 24 

2,80 zi 
3,60 zi 
4,40 zl 

2,80 zl 
3,60 zl 
4,40 zl 

1,40 zi 
1,80 24 
2,20 zl 

--- -- 11,OO zl 13,20 50 z4 5,50 24 

15,OO zi 

50,OO 24 

15,OO zi 

32,OO zir 

--- 

-- 

-- 

--- 

-- 

-- 

--- 

--- 

18,OO A 

60,OO 2 

18 007 
I I , /  

I 

38,40 2 

730,OO zi 365,OO z i  
I 1  

225,OO zi 

90,OO z# 

80,OO zl 

-- 

112,50 zi 

45,OO z i  

40,OO zl 

--- 876,OO zi 

338,OO Zt 

135,OO zi 

- 
60,OO zi 

- 

169,OO zi 

67,50 zi 

-- 

30,OO zl 

- 

270,OO z4 
ri8,00 " 
l35,00 zl 

108,OO zi 54,00 zi 
1 

96,OO 4400 zl 

-- 

- 

- 
-- 

405,OO zl 202,50 zl 

162,OO zl 18/,00 zi 



19,80 zl 1. 

2. 

Kornunikacyjnego - L6di Sp64ki 
z 0.0. oraz poprzez aplikaciq rnobilnq 
Bilet 5-dniowy na okaziciela wazny 
przez 5 kolejnych dni 
kalendarzowych poczqwszy od dnia 
skasowania 

\ 1 

I 

I I  
I  

I 
I  I 

I 
I i 
i i 
11 
I 

/ I  
11 
\ 1 

I  

I 
I  

II 
I I 
1 I 

I t i  
1 ! 
11 
I i 
I I 

I l l  
i 1 
/ I  

I  I 
I  I 

;I 
I 
I I 
I I 

I 
I  I 

I 

I 
I1 
/ I  

Bilet weekendowy na okaziciela 
wazny od godz. 18:OO w piqtek do 
godz. 03:OO w nqblizszy 
poniedzialek 

33,OO zl 

10,OO zl 

16,50 zl 

5,OO zl 

--- 

--- 

--- 39,60 zl 

--- 12,OO z4 3 zl 

2 



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

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi. 

Przedstawiony projekt uchwaly w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokal 
transportu zbiorowego w Lodzi wprowadza nastqpujqce zmiany w stosunku do aktu 
obowiqzujqcych przepis6w. 

Oplata dodatkowa. 
1. Zwiekszona kwota odatv dodatkowei ma za zadanie zmobilizowa6 

pasaier6w do be-locmego uregulowania tych zobowiqzah. WysokoY oplaty 
pomniejszonej o 60%, powinna by6 wyzsza nii wart056 najpopularniejszego biletu 
tj. 30-dniowego imiennego sieciowego strefy 1, tak by nie dochodzilo do sytuacji, w 
pasaierowi bardziej oplaca siq zaplacii pomniejszonq oplatq dodatkowq w terminie 
(dotychczas 70 zl) - przy zalozeniu, ze kontrola trafia siq raz w miesiqcu lub 
kupowai bilet ww. miesiqczny (dotychczas 80 zl). 

2. Rozrhinienie wvsokoSci odat dodatkowvch ma na celu 
pasaier6w. Obecnie pasaier, kt6ry zapomnial dokumentu uprawniajqcego do ulgi i nie 
w ciqgu 7 dni wnosi takq samq kwotq 
biletu. Duiq grupq odb,  kt6re nie 
bezplatnych przejazd6w w terminie 7 dni 

funkcjonuje w wielu innych miastach w Polsce i ma pozytywny oddiwiqk. 
osoby niepelnosprawne intelektualnie). Rozbudowany system 

3. Podwvzszenie odatv za svowodowanie zatrzymania voiazdu lub zmiane trasv . :z 
uzasadnionei vrzvczvnv ma charakter dyscyplinujqcy pasaier6w do 
obowiqzujqcych przepis6w. 

4. Podniesienie kwotv oplatv manipulacyinei wynika z wyiszych koszt6w ponoszonych 
przewoinika w zwiqzku z wykonywanq kontrolq i obslugq klienta. 

Ulgowe przejazdy dla weteranciw poszkodowanych. 
Wprowadzony zapis o ulgowych przejazdach dla weteran6w poszkodowanych ika 

z ustawy z dnia 19 sierpnia 201 1 r. o weteranach dzialaii poza granicami paristwa (D U. 
poz. 1203). Proponowana zmiana nie na rozszerzenie katalogu os6b uprawnio g ych 
do ulgowych przejazd6w, poniewai warunkiem uzyskania przez weteran6w ulgi jest posiaddnie 

I I 
statusu emeryta bq& rencisty. Zapis ma charakter porzqdkujqcy. 

Wydawanie biletbw specjalnych. 
1. Planuie sie w~rowadzenie nowerro svstemu wvdawania bilet6w svecialnvch polegaj 

na zapisie kontraktu na MIGAWCE irniennej lub na elektronicznej karcie zbliieniowej 
nosnikiem bilet6w specjalnych w formie elektronicznej. Bilety te wydawane bqdq 
dotychczas w siedzibie Zarzqdu Dr6g i Transportu, a t ake  dodatkowo r6wniez w wyznacz 
miejscu w siedzibie MPKL6di Sp. z o.o., na podstawie dokument6w 

lokalnyrn transportem zbiorowym w Lodzi. 

pasaier6w do bezplatnych lub ulgowych przejazd6w. Zasady wydawania 
okreili, tak jak dotychczas, jednostka organizacyjna upowainiona do 

2. Likwidacia obowiazku vrzedstawienia w trakcie kontroli za5wiadczenia dokumentuia&rro 
mieisce wvkonvwanei pracv vrzez osobv vosiadaiace bilet specialnv dla o d b  z u m i a r k o w h  
stopniem nievehosprawnoici i zatrudnionvch w zakladach wacv chronionei. 
wystawiane przez pracodawc6w niejednokrotnie nie wskazujq jednomacmie na 
wykonywania pracy - pojawiajq siq sformulowania typu: ,,obiekty 
,,Manufaktura i inne centra handlowe". Taki zapis powoduje, ze w czasie 



stwierdziC czy przejazd danq liniq komunikacyjnq jest zgodny z trasq praca-dom, 

wystawiane jest w siedzibie pracodawcy, kt6ra niejednokrotnie jest poza granicami 
Duiq trudnoiciq dla os6b niepelnosprawnych jest fakt, i e  przedmiotowe 

W zwiqzku z powyzszym proponuje siq likwidacje koniecznoici uzyskiwania 
i wprowadzenie w zarnian oplaty w wysokoici stanowiqcej iloczyn 10 % 
normalnego jednodniowego oraz liczby dni korzystania z ushg lokalnego transportu zbioro 
(przy wprowadzeniu zasady od dnia do dnia). Analiza wystawionych w 

os6b uprawnionych lqcznie na 169 250 dni. 
specjalnych dla pracownik6w zaldad6w pracy chronionej wskazuje, ze zostaly one wydan 

3. Wvrowadzenie biletu svecialneno dla os6b. kt6rych doch6d iest r6wnv lub nizsz ,d 
krvterium dochodowewo obowiazuiacewo przy udzielaniu iwiadczen z vomocv svolecznei 
% ulgq od wartoici biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie. 
do wydania biletu byloby przedstawienie pisemnej informacji wydanej przez 
Pomocy Spolecnej w Lodzi z potwierdzeniem, ze osoba osiqga doch6d w 

spolecnej oraz dokument tozsamoici. Duiy procent bezrobocia w Lodzi w por6 
do innych miast sprawia, ze nacmq czqd6 mieszkahc6w 

niiszej od kryterium dochodowego obowiqzujqcego przy udzielaniu 

Osoby zglaszajqce siq z proibq o urnorzenie oplat dodatkowych za 
thmaczq trudnq sytuacja materialnq. Z takim wnioskiem 
MOPS przydzielil mozliwoS6 spoiywania posilk6w w 
od miejsca zamieszkania lub noclegowni. Z powodu 
te stanowiq duiy procent tych, na kt6rych jest 
biletu. Brak wniesienia oplaty dodatkowej we 

iwiadczen z pomocy spolecznej jest bezskuteczna. 

w postaci dzialan windykacyjnych, tj. 
i komorniczych. W wiqkszoSci 
osobom, kt6rych doch6d jest 

*ale@ zauwajyi, 2. w 
i Transportu rozpatnyla 210 
wainego biletu, z czego 59 
na lqcznq kwotq 41 33 1,77 zl. 

Zmiana nazwy stref taryfowych. 
Dotychczasowy ,,Bilet podmiejski" zostaje zastqpiony ,,Biletern strefl 1+2", natomiast 

miejski" - ,,Biletern strefy 1". Dodatkowo wprowadza siq nowq nazwq: ,,Bilet stre 
odpowiedniq dla obszaru obowiqzywania wylqcznie w granicach administracyjnych 
z kt6rymi Miasto L6di podpisalo stosowne porozurnienia miqdzygminne. 

KoniecznoiC zmiany nazwy wynika z wprowadzenia nowego rodzaju biletu obowiqzuj 
tylko i wylqcnie poza granicami Miasta todzi. Nowe nanvy jednoznacnie okreilajq 
obowiqzywania bilet6w. 

Pmpozycja zmisn taryfy oplat za przewozy lokalnym transportem zbiorowym w toddi. 
1. Zasady oghlne. 
1) Przyjqto zasadq, zgodnie z kt6rq im dh.~?szy okres wainoSci biletu tym nizszy 

koszt ponoszony przez pasaiera. Koszt bilet6w zbiorowych jest, w przeliczeniu 
niZszy nii bilet6w indywidualnych. Tylko zachowanie takiej relacji pozwala 
sprzedaiy wszystkich rodzaj6w bilet6w. Obecnie koszt zakupu czterech 
jest niiszy nii koszt zakupu biletu rocznego, co praktycznie 
rocne. Udostqpniajqc do sprzedaiy bilety dhgookresowe 
miasto otrzymuje nastqpujqce korzyici: zwiqkszenie 
zbiorowego (dodatkowa podr6z nie stanowi dla 
ograniczenie liczby podr6iy alternatywnymi 



i skali wahah dobowych, stabilizacjq wplyw6w, jednorazowe zwiqkszenie ~ p & ~ 6 w  po 
wczeiniejsze pobranie oplaty za ushgi, kt6re dopier0 zostanq wykonane. 

2) Ze wzglqdu na latwo66 komunikacji z klientem i jego wygodq przyjqto zasadg 
wysokoSci oplat. 

3) Utrzymane zostaly stale relacje pomiqdzy r62nymi kategoriami 
ulgowego to 50 % ceny biletu normalnego, cena biletu strefy 1+2 to 120 % ceny biletu 
w strefie 1, cena biletu na okaziciela to 150 % ceny biletu imiennego. 

2. Dzialan ia szczegdlowe. 
1) Spoir6d bilet6w dhgookresowych pozostawiono bilety: 

30-dniowy, natomiast wykreilono bilety semestralne, 14-, 7- i 3-dniowe. Bilety 

ponad 50-krotnie niisza nii ulgowych bilet6w 

pasaier6w (rocna sprzedai na poziornie ok. 2 

cieszyly siq zainteresowaniem pasaierdw - 

rocmie w kaidym rodzaju biletu. Bilety 

koniecmoiciq zakodowania przedmiotowego biletu na 
obowiqzywania jest niewygodne dla pasaier6w. 
7-dniowych wynosila rnniej nii 1 % liczby spaedanych bilet6w normalnych 30-dnio 
z kolei liczba sprzedanych bilet6w 14-dniowych stanowila jedynie 2,5 % 
bilet6w 30-dniowych, co wskazuje na 

wyrainie kr6tszy nii miesiqc, wprowadzone zostanq nowe rodzaje bilet6w jednorazo 
kasowanych. 

2) Sprzedai bilet6w 12-miesiecmych ksztahowala sip na minimalnym poziomie ze 
na niekorzystnq relacjq cenowq (wart056 4 bilet6w 90-dniowych jest nizsza nii 
12-miesiecmego przy zbliionym okresie obowiqzywania). Zdecydowano siq 
rodzaj biletu, ale przy rewizji ceny tak, aby zachowa6 korzystnq relacjq 
krbtszym okresie wainoici. Oferowanie biletu rocznego ma promowa6 
dhgotrwale, calorocme korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego, co pomoze stabiliz 
poziom przewoz6w, ogranicza6 przewozy indywidualnymi irodkami transportu, jednor 
przeniei6 czq66 wplyw6w z roku kalendarzowego nastqpujqcego po roku z 
Mrym sprzedai nastgpuje. Pasaier, kt6ry raz zaplaci za bilet bqdzie 
lokalnego transportu zbiorowego, aby zrekompensowa6 sobie poniesione wyd 
tez pasaierem, kt6ry sezonowo zrezygnuje z komunikacji miejskiej na rzecz indywidu 
irodk6w transportu. 

3) Ceny bilet6w dhgookresowych ustalono jako wielokrotnoiC zao 
jednostkowych za 1 dzieh. Dzialanie takie ulatwi prowadzenie akcji marketin 
zwiqzanych ze mianq taryfjr i promowaniem przejazd6w transportem zbiorowym. Dla 
normalnych jest to cena 2 zlotych za 1 dzieh wainoici biletu 
12-miesiqcmego, 2,5 zl w przypadku biletu 90-dniowego i 3 zl w przyp 
dniowego. 

4) Stworzono kategoriq bilet6w krdtkookresowych odpowiadajqcych typo 
finkcjonowania pasaiera: 

- bilet 5-dniowy - obejmujqcy 5 nastqpujqcych po sobie dni kalendarzowych. Jest typo 
rozwiqzaniem dla os6b, kt6re bqdq korzystaC z transportu zbiorowego paez tydzien rob 
Cena biletu zostala ustalona jako trzykrotnoik ceny biletu jednodniowego; 

- bilet weekendowy - obejmujqcy okres od godz. 18.00 w piqtek do godz. 
nastqpujqcy po nim poniedzialek. Pozwala na swobodne realizowanie wszystkich 
weekendowych, zwipanych z okresem tygodnia wolnym od pracy. Jego cena zost 
na poziomie minimalnie nizszym od ceny biletu jednodniowego. Niisza 



podr6plych do korzystania z komunikacji zbiorowej pomimo niinych czqstotliwo~c' jej 1- I kursowania, a jednoczeSnie zachqcid do czqstszego korzystania z komunikacji w .lagu 
weekendu. Cenq biletu weekendowego przyjqto na innym poziomie nii biletu jednodniowe ze 
wzglqd6w ewidencyjnych - pozwoli to na oszacowanie liczby pasaierciw korzystajqcy z 
lokahego transportu zbiorowego w weekendy; 

- bilet jednodniowy - obejmuje jeden cykl dziemy, jego wainoid, w przeciwieli ie 

od obecnej ceny biletu 24-godzinnego - ze wzglqdu na nieznaczne ograniczenie oferty. 

)ia do obecnego rozwiqzania, nie przedluia siq na kolejnq dobq i koliczy siq wraz z kolicem 
niezaleinie od godziny skasowania. Jego cena zostala skalkulowana jako minimalnie n sza 

5) Rozszerzono formulq biletbw zbiorowych oraz ich nazwy. 
Bilety grupowe pod nowq nazwq ,,2 plus 3" obejmowat majq przew6z 

doroslych oraz od 1 do 3 dzieci w wieku do lat 18. Pozwoli to zachowad konkurencyjnoid 
transportu zbiorowego wobec wsp6lnego przejazdu samochodem. Naleiy podkreilid, i e  
te adresowane sq do oscib nieposiadajqcych wainego biletu dhgookre 
przypuszczalnie posiadajqcych sarnochcid. JednoczeSnie uproszczona zostaje 
gdyz kontrolujqcy nie bqdzie zobowiqzany do ustalania stopnia pokrewielistwa. 
podr6iujqca na wsp6lnym bilecie bqdzie podrciiowad na podstawie wskazania 
dokument6w ustalajqcych wiek. Przejazdy rodzinne nie bqdq musialy by6 s 
do przejazdciw dla rodzin o najwyiszym stopniu pokrewieiistwa (np. bqdzie mozliwy p 
dziecka z opiekunkq, czy osobq o dalszyrn stopniu poktewieristwa - np. babci% kt6re 
wlqczane sq w proces opieki nad dzieckiem). C a y  biletbw ustalono jako 
1,5-krotnoSC ceny biletu normalnego ze wzglqdu na retacjq do cen obecnie o 
i do koszt6w przejazdu z wykorzystaniem indywidualnego sarnochodu. Bil 
zostaly w segrnencie biletbw kr6tkookresowych - 5dniove, weekendowe i je 

Bilety grupowe, pod nowq n-q ,,2 plus 30" w m e  sq dla grupy do 30 o 
18 i 1 lub 2 opiekun6w. Koszt biletciw pozostaje na zbliionym pozio 
obecnych bikt6w grupowych (a: zaokrqgleniem). B-ilety te hnkcjonujq, tak 
jednsdniowe (wane do godz. 23.59). 

Utrzymane zostajq przedzialy cmowe bilet6w jednormwych - 20-, 4 
Cena biletu podstawowego (20-minutowego) zostaje nieznwnie podniesiona. Usta 
r6my odstqp cenowy miqdzy biletami 20- i 40-mhtowymi oraz 40- i 60-m 
Rozwipanie takie ulatwi podr6inym przedmenie czasu poddiy, poniewa bilet 
pozwalajqcy na przedwenie czasu wa5moSci biletu, bqdzie wystqpowal w jednym n 
Bilety jednoprzejazdowe zostaja, zlikwidowane, poniewsui sq one n 
pdqczeii, kt6ry jest systemem przesiadkowym. 

Szacuje siq, i e  proponowane miany w uchwala: Rady Miejskiej w h d z i  w sprawie usta 
OH& za uslugi pmwozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi mogq przyczynie s 
wzrsstm dochod6w z tyt~~lu sprzedw bilet6w o ok. 19 rnln zl w skali roh.  

I 





R . m u j q c  awakimp, ze decyzja o pocfsuaieniu e n  wPL1g ~ ~ ~ z o i y c i  
B ' iakakgo tmnqtlrtu zbiurowego w Lodzi jest FrrCi&omcm i krq-w- dl; 

s p d e e z i k m  



t6di. dnia A6 grudnia 2016 r. 
I l l  4 

ul. Piotrkowska 104 
90-926 tddi  
tel.: +48 42 638 41 0 8  

Rada OPZZ Wojew6dztwa k6dzkiego 

PI. Zwyciqstwa 13 

90-047 kddi 

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 12 grudnia 2016 r. (znal 

ROPZZWt/211/12/2016) zawierajqce opinie do projektu uchwaty Rady Miejskic 

w todzi w sprawie ustalenia opiat za ustugi przewozowe lokalnego transport 
fax.L484263842 l4 zbiorowego w todzi (druk Nr 328/2016, projekt z dnia 21 listopada 2016 r.) 
e-mall: ~.pblonski@uml.lodrpl 

www.urn~.~odz.p~ informujq, i e  proponowana zmiana cen biletow lokalnego transportu 
wynika z koniecznoki zwiqkszenia pokrycia koszt6w zwiqzanych z funkcjonowanie + ' 
tokalnego transportu zbiorowego. Ceny paliw, koszty eksploatacji oraz pozostatyc I' sktadnik6w majqcych wptyw na funkcjonowanie komunikacji na przetomie ostatnich la'  

wzrastaty w znacznym tempie, natomiast ceny biletow w naszym mieicie nie ulegat 

zmianie. Wobec powyzszego zasadnym jest wprowadzenie zrnian w taryfie biletowe. 

Nalezy r6wniei pamiqtai, i e  irodki finansowe pozyskiwane przez Miasto ze sprzedai 

biletbw w catoici przeznaczane sq na wydatki zwiqzane z transportem zbiorowym. 

Jednoczejnie informujq, i e  likwidacja biletu 24-godzinnego na rzecz bilet~ 
I I 

jednodniowego podyktowana jest dostosowaniem tej oferty dla wiqkszoic 

podroznych. Bilet 24-godzinny wykorzystywany jest najczqiciej na przejazd w ciqg~ 

jednego dnia. Naleiy zauwaiyt, i e  cena biletu jednodniowego jest niisza od biletl 

24-godzinnego. 

W nawiqzaniu do zarzutu braku dbatoici o podejmowanie dziatai 

proekologicznych informujq, i e  w celu zmniejszenia ryzyka wystqpienia przekroczel 

poziom6w alarmowych ozonu przyziemnego, tabor jest sukcesywnie modernizowan~ 

i wymieniany, na co niewqtpliwie majq wpiyw irodki pozyskiwane ze sprzedai~ 

biletow. 

DbatoiC o fundusze pozwala na wtaiciwe zarzqdzanie transportern zbiorowym 

planowanie remont6w i inwestycji niezbqdnych dla prawidtowego funkcjonowani; 

kornunikacji zbiorowej oraz oferowanie spoteczeristwu ustugi na wyiszym poziomie? 



FORUM Z W I ~ Z K ~ W  ZAWODOWYCH 
ZARZAD WOJEW~DZTWA L~DZKIEGO 

91-612 t 6 ~ 2  UL . BESKIDZKA 54 
TEUFAX. 42 1675 05 08 e-mail: Z W ~ . ~ ~ ~ O P . D I  

NIP: 554-24-77-994, REGON: 093043340, KRS: 0000087470 

Ireneusz ~a blofi$~i 

Dziaiajqc na podstawie art19 ust.2 ustawy o zwiqzkach zawodoy 
Zarqd Wojewodztwa todzkiego Forum Zwiqzkow Zawodowy 
w zwiqzku z tresciq przedstawionego pisma - pozytywnie opiniuj 
projekt uchwaly Rady Miejskiej w lodzi  - w sprawie ustalenia 01 
za uslugi przewozu lokalnego transportu zbiorowego w lodzi  . 

Uwagq do dalszego procedowania projektu uchwaly jest zbyt dl 
wzrost cen biletow 90-cio dniowych i zainteresowanie tymi bileti 
moze zmaleC ze wzgledu na duzy jednorazowy koszt. 

Otrzymujq: 
I. Adresat 
2. ZWLFZZ-aIa 



Region Zi a ~ d a ! ~ a l  

L6& dnia 22 gm&a 2016 r. 

Pan Ireneusz JabfodsEni 

Wiceprezydent Mi&a Lo&i 

Region Ziemia Lbdzka NSZZ ,,SoIidarno6&" w odpo~iedzi na pisma mZDiT- 

D0.0292.1 f 1.2016 z dnia 22 Iistopada 2016 r. przesyja wzalqczeniu Decyzjq nr 95/20.16 

Prezydium Zarzqdu Regionu Ziemi L6dzkiej NSZZ ,,SolidmnoSB7' z dnia 22 gudnia 2016 r. 

dot.: projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie usta1eaia oplat za ushgi 

przewozowe lokalnegc., &~fl~porl;u zbiorowego w Lodzi. 
- 

Region Ziemiu Litdzka N S T  ,,SotidarndP' 
90-229 t6d2, ul. Itamihskiego 18 
tel. (42) 67 72 611,67 72 612, fur (42) 67 72 613 



Decyzja nr 95/20 1 6 
Prezydium 
&qdu Regionu Ziemi Udzkiej 
NSZZ ,Sofidamo5en 
zdnia22 gnrdnia2016 r. 

dotyczqca: projektu ucbwdy Rady Miejskiej w todzi w spzawie ustalenia o$at za us&.@ 
przewozowe lokalnego ~ ~ o r t u  zbiorowego w bdz i  

Prezydi~m Zarz9du Regionn Ziemi 3E6dzkiej NSZZ ,,SolidarnoSCm dzizdajqc na 
podstawie art. 19 ust. 1 i 2 usta~y z dnia 23 maja 1991 roku o zwipkach zawodowych 
(tekst jednuIity: DzU.2015-1881 z dnia 2015.11.16) negatywnie opbiuje projekt uchwaly 
w zakresie dzialania miqzku zawodowego. 

Opiniowany proj& uchwdy pod pomrem Pnian o c-erze porqdknj~co- 
o ~ g ~ c y j n y r n  w p m w ~  zn~czqcq podqpi;kq m za mhgi przew0zow.e lokdnego 
t r v r t u  zbiorowego. Podwy&a cen zakupu biletbw jednorazowych, czasowych czy 
d&gookresuwych (np. bilety imieme 90-dnioxve o 17%) za ushgi przewozowe jest, w naszej 
o d e  a i e u m o n a  i zastuguje na ne-gatywq ocenc. Ucfitvdodawca ustalajqc wysokoSC 
o@at za korzysianie z fokahego transportu zbiorowego winien kierowd s i ~  nie WUro 
rachunkiem ekonomicznym, ale takie brat pod m a g 9  ?irykciw spoleczne. Biorqc pod 
wag?, ie z trampam zbiorowego, w duiej miem, korzy-jq osoby o nies+ysokim poziomie 
dochod1)w, to -Csik du% pdwyika cen bilettiw spowoduje macqce obniienie poziomu @cia 
deszk&c6w naszego miasta. 

Odnosqc s i ~  do niektbrgch szczegblowych rozwkpfi pszedstawionych w projekcie 
pragiemy stwiadziC, co nastqpuje: 
- Jake krok we vv1aSciw~ &one oeenimy zmniejs.zenit: uysokoSci o$aty za bile% 12- 
miesiqczne. Jednak cena za ten bbilet w dalszym ciq*ou, nasqwi zdaniern? jest za wysoka, co 
powodzrje, 2e wiefe os6b nle bqdzie st& na bki jedmazomy wydatek. 
- NegatJE-Wnie natomiast oceniamy podnoszenie ceny b2eh.z za pnejazd jedn~mowy 20 mh. 
do wysokoSci 2,80 d. Niejednokr0tni.e przy wy~okjm i nadmiemym mchu w naszym miekie 
pomala to na przejechanie dedwie k i h  przys&ink6w. 

Z tych p p z g l ~ ~ w  postmowitihy jak-ria Prstpie. 



tbdi, dnia 2 3 grudnia 2016 r. 

Region Ziemia l6dzka NSZZ 

ul. A. Kamiriskiego 18 

90-229 tddi 

Wiceprwycknf Mia- Lodzi 
! 

W zwiqzku z decyzjq Nr 95/2016 Prezydium Zarzqdu Regionu Ziemi tbdzk~ I 

UI. Piotrkowska 104 NSZZ ,,SolidarnoS% z dnia 22 grudnia 2016 r., przesbnq przy piJmie zna r , 
90-926 t6di  
+el.:+484263841 08 ZR/1953/2016, zawierajqcq opiniq do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w l o  z 

mail:  i.iablonski@uml.lodrpI 
www.urnl.lo&pl 

! kx+48 42 638 42 l4 w sprawie ustalenia opiat za ushgi przewozowe lokalnegu transportu zbiorowe 
w todzi (druk Nr 328/2016, projekt z dnia 21 listopada 2016 r.) uprzejmie informuj 

i e  proponowana zmiana cen biletbw lokalnego transportu zbiorowego wyni 

z koniecznoici zwiekszenia pokrycia kosztbw zwiqzanych z funkcjonowaniem lokalne d I 

transportu zbiorowego. Ceny paliw, koszty eksploatacji oraz pozostatych sktadnikb 

majqcych wptyw na funkcjonowanie komunikacji na przetomie ostatnich lat wzrasta 

w znacznym tempie, natomiast ceny biletdw w naszym miefcie nie ulegaty zmiani 

w cafoSci przeznaczane q na wydatki zwiqzane z transportem zbiorowym. 

I Wobec powyiszego zasadnym jest wprowadzenie zmian w taryfie biletowej. Nale 

rbwniei pamiqtad, i e  Srodki finansowe pozyskiwane przez Miasto ze sprzedaiy biletb F 
W kwestii zarzutbw dotyczqcych znacznego wzrostu cen biletdw okresowy 

90-dniowych informujq, i e  w wyniku zgtoszonych poprawek Radnych Rady Miejskr 

w b d z i  na sesji w dniu 25 stycznia 2012 r. dopisano do aktualnie obowiqzujqcej tary 

optat za ustugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi ww. rodzaj bile 

okresowego. W praktyce okazato siq, i e  wartoit czterech takich biletbw jest znaczq o 
niisza n i i  biletu 12-miesiqcznego, co praktycznie wyeliminowato sprzedai bilet6 

catorocznych. Naleiato wiqc powrbcid do relacji, w ktdrej im dtuiszy bilet tym niis a 
jest jego wartoJd jednostkowa (w przeliczeniu np. na jeden dziefi). Jednoczefnie pr 

ustaleniu ceny biletu 12-miesiqcznego dla Strefy 1 przyjqto zatoienie, aby jego warto d 

w przeliczeniu na jeden dzied wyniosta 2 zt (dla biletu normalnego) i 1 d (dla bilet 8 ulgowego). Koszt biletbw zbiorowych jest, w przeliczeniu na pasaiera, niiszy n z, 

biletbw indywidualnych. Tylko zachowanie takiej relacji pozwala na utrzymani 

sprzedaiy wszystkich rodzaj6w biletbw. W ocenie Zarzqdu Drdg i Transportu taka cen 

jest atrakcyjna dla osbb, ktbre czqsto podrdiujq komunikacjq miejskq. 

Odnoszqc siq do wysokoJci ceny biletu 20-minutowego informujq, ie z uwag 

na rbwne interwaty czasowe biletbw jednorazowych postanowiono rozrbinid wysokoi 

cen w rbwnych odstqpach (po 0,80 zt) w stosunku do biletu 60-mininutowego w ceni~ 



4,40 zt. Naleiy jednoczeinie zaznaczyC, i e  pasaier 

ze wskazanym na rozktadzie. W przypadku duiego 

z trejciq uchwaty, ulega przedtuieniu odpowiednio o 

spowodowany opdinieniem pojazdu. Dodatkowo warto zwrdcid 

takiemu rozwiqzaniu znaczqco utatwiona zostaia moiliwoft 

pasaiera podrdiy - tzw. bilet dopiatowy bqdzie wystqpowat w jednym nominale. 

Nadmieniam, i e  dbaioft o fundusze pozwala na wtafciwe 

transportem zbiorowym, planowanie remontdw i inwestycji 

dla prawidiowego funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz 

spoieczeristwu ustugi na wyiszym poziomie. 


