
UCHWALA NR XI111477119 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly w sprawie ustalenia oplat za ustugi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatywnych 
i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243), Rada Miejska 
w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. 1. Przyjmuje sig tekst jednolity uchwaly Nr XL1111108117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia optat za usiugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
w Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1293), zmienionej uchwaiami Rady Miejskiej w Lodzi: 
Nr XLIII/1135/17 z dnia 15 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1372), Nr Ll1265117 z dnia 
24 maja 2017r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 283I), Nr LVI/1348/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3940), Nr LVIIl1375117 z dnia 20 wrzeinia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 4183), Nr LXVl1663118 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 743), 
Nr LXIXl1750118 z dnia 28 marca 201 8 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1587), Nr LXIXI175 111 8 
z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1588), Nr LXXIl1840118 z dnia 16 maja 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2957), Nr LXXIVl203 111 8 z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 4428), Nr LXXIVl2004118 z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 4433), Nr LXXIV/2006/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 4434), 
Nr LXXVl2052118 z dnia 19 wrzeSnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4831), Nr VIl188119 z dnia 
6 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1684), Nr VIIl253119 z dnia 27 marca 2019 r. (Dz. Urz. 
k o j .  L6dzkiego poz. 2410), Nr VIIIl256119 z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 2856) i Nr XI358119 z dnia 5 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3693), w formie 
obwieszczenia stanowiqcego zal+cznik do uchwaly. 

2. Obwieszczenie, o kt6rym mowa w ust. 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzgdowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 
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Zatqcznik 

do uchwaly Nr XI111477119 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

OBWIESZCZENIE 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ogloszenia tekstn jednolitego uchwaly w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogtaszaniu akt6w normatywnych 
i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243), Rada Miejska 
w todzi 

oglasza: 

1. Tekst jednolity uchwaky Nr XLIIl1108117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie ustalenia optat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego poz. 1293), z uwzglqdnieniem zmian wprowadzonych uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: 

1) Nr XLIIIl1135117 z dnia 15 marca 2017 r, zmieniaj4cq uchwalq w sprawie ustalenia optat za ushgi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1372), 

2) Nr Ll1265117 z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajqcq uchwatq w sprawie ustalenia oplat za ustugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. Mdzkiego poz. 283 l), 

3) Nr LVIl1348117 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniajqcq uchwalq w sprawie ustalenia optat za uslugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3940), 

4) Nr LVIIl1375117 z dnia 20 wrzeinia 2017 r. zmieniajqcq uchwalq w sprawie ustalenia optat za uslugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 41 83), 

5) Nr LXVl1663118 z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniajqcq uchwakq w sprawie ustalenia optat za uslugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 743), 

6) Nr LXIXl1750118 z dnia 28 marca 201 8 r. zmieniajqcq uchwatq w sprawie ustalenia optat za us'iugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. tbdzkiego poz. 1587), 

7) Nr LXIX/l751/18 z dnia 28 marca 201 8 r. zmieniajqcq uchwatq w sprawie ustalenia optat za uslugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 1588), 

8) Nr LXXIl1840118 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniajqcq uchwatq w sprawie ustalenia optat za uslugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi (Dz. Urz. Woj. Mdzkiego poz. 2957), 

9) Nr LXXIVl2031118 z dnia 30 sierpnia 201 8 r, zmieniajqcq uchwatq w sprawie ustalenia optat za uslugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 4428), 

10)Nr LXXIVl2004118 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniajqcq uchwatq w sprawie ustalenia oplat za 
ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 4433), 

11)Nr LXXIVl2006118 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniajqcq uchwalq w sprawie ustalenia optat za 
ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4434), 

12) Nr LXXVl2052118 z dnia 19 wrzeinia 2018 r. zmieniajqcq uchwalq w sprawie ustalenia optat za 
ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4831), 
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13)Nr VIl188119 z dnia 6 marca 2019 r. zmieniajqcq uchwale w sprawie ustalenia oplat za uslugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 1684), 

14) Nr VIIl253119 z dnia 27 marca 2019 r, zmieniajqcq uchwalq w sprawie ustalenia oplat za uslugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 2410), 

15) Nr VIII/256/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniajqca, uchwalq w sprawie ustalenia oplat za uslugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 2856), 

16)Nr XI358119 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniajqcq uchwalq w sprawie ustalenia oplat za uslugi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3693) 

- w brzmieniu zalqcznika do obwieszczenia. 

2. Podany w zalqczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwaly nie obejmuje: 

1) 2 i 3 uchwaly Nr XLIIIII 135117 Rady Miejskiej w todzi z dnia 15 marca 2017 r. zmieniajqcej 
uchwalq w sprawie ustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi 
(Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 1372), kt6re stanowiq: 

,,§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewhdztwa tbdzkiego, z mocq od dnia 2 kwietnia 2017 r."; 

2) § 2 i 3 uchwaly Nr L11265117 Rady Miejskiej w todzi z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajqcej uchwa4q 
w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi (Dz. Urz. 
Woj. todzkiego poz. 2831), kt6re stanowiq: 

,,§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta todzi. 

3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym 
Wojewtrdztwa Lbdzkiego, z wyjqtkiem: 

1) 1 pkt 2 lit.c, kt6ry wchodzi w zycie z dniem 1 wrzeinia 2017 r.; 

2) 1 pkt 3, kthry wchodzi w zycie z dniem 16 wrzeinia 2017 r."; 

3) 2 i 3 uchwaly Nr LVIl1348117 Rady Miejskiej w todzi zdnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniajqcej 
uchwalg w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3940), kt6re stanowiq: 

,,§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Lodzi. 

3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym 
Wojew6dztwa t6dzkiego."; 

4) 2 i 3 uchwaly Nr LVIIl1375117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 wrzeinia 2017 r. zmieniajqcej 
uchwalq w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi 
(Dz. Urz. Woj. Lhdzkiego poz. 4183), kthre stanowiq: 

,,§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa t6dzkiego."; 

5) 2 i 3 uchwaly Nr LXVl1663118 Rady Miejskiej w todzi zdnia 24 stycznia 2018 r. zmieniajqcej 
uchwatg w sprawie ustalenia oplat za ustugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi 
(Dz. Urz. Woj. Mdzkiego poz. 743), kthre stanowiq: 

,,§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa Mdzkiego."; 
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6) $ 2 i 3 uchwaly Nr LXIX/1750/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia 28 marca 2018 r. zmieniajqcej 
uchwalq w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1587), kt6re stanowiq: 

,,$ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa t6dzkiego."; 

7) $ 2 i 3 uchwaly Nr LXIX/1751/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia 28 marca 2018 r. zmieniajqcej 
uchwalq w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1588), kt6re stanowiq: 

,,$ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewddztwa l6dzkiego."; 

8) $ 2 i 3 uchwaty Nr LXXIl1840118 Rady Miejskiej w todzi z dnia 16 maja 2018 r. zmieniajqcej 
uchwale w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w lodzi 
(Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 2957), kt6re stanowiq: 

,,$2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa tbdzkiego."; 

9) 5 2 i 3 uchwaly Nr LXXIVl2031118 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniajqcej 
uchwalq w sprawie ustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4428), kt6re stanowiq: 

,,§2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$3 .  Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego."; 

10) $ 2 i 3 uchwaly Nr LXXIVl2004118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 sierpnia 2018 r, zmieniajqcej ,' 

uchwalq w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w lodzi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4433), ktore stanowiq: 

,,§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa t6dzkiego."; 

11) $ 2 i 3 uchwaly Nr LXXIVl2006/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia 30 sierpnia 2018 r, zmieniajqcej 
uchwalq w sprawie ustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi 
(Dz. Urz. Woj, t6dzkiego poz. 4434), kt6re stanowiq: 

,,$ 2. Wykonanie uchwaty powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego."; 

12) $ 2 i 3 uchwaly Nr LXXVl2052118 Rady Miejskiej w todzi z dnia 19 wrzeSnia 2018 r. zmieniajqcej 
uchwalq w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w lodzi 
(Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 483 l), kt6re stanowiq: 

,,§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego."; 
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13) 2 i 3 uchwaly Nr VIl188119 Rady Miejskiej w todzi z dnia 6 marca 2019 r. zmieniajqcej uchwalq 
w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi (Dz. Urz. 
Woj. t6dzkiego poz. 1684), kt6re stanowiq: 

,,§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa t6dzkiego."; 

14) 2 i 3 uchwaly Nr VIIl253119 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 marca 2019 r, zmieniajqcej uchwaiq 
w sprawie ustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi (Dz. Urz. 
Woj. Lddzkiego poz. 2410), kt6re stanowiq: 

,,§ 2. Wykonanie uchwaty powierza siq Prezydentowi Miasta todzi 

3. Uchwala wchodzi w Qcie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa t6dzkiego."; 

15) 2 i 3 uchwaly Nr VIII/256/19 Rady Miejskiej w todzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniajacej 
uchwalq w sprawie ustalenia opiat za ustugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi 
(Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 2856), kt6re stanowiq: 

,,§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego."; 

16) 2 i 3 uchwaly Nr XI358119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 czenvca 2019 r. zmieniajqcej uchwalq 
w sprawie ustalenia optat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w todzi (Dz. Urz. 
Woj. t6dzkiego poz. 3693), kt6re stanowiq: 

,,§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

§ 3. Uchwaia wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego.". 
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Zalqcznik 

do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w todzi 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

UCHWALA NR XLII/1108/17 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w zwipku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. 
poz. 730), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1983 oraz z 201 8 r. poz. 2244), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. 1. Ustala sig przepisy taryfowe dotyczqce przewozu osbb w grodkach komunikacji lokalnego 
transportu zbiorowego w Lodzi, zwane dalej przepisami taryfowymi w lokalnym transporcie zbiorowym 
Miasta Lodzi, stanowiqce zalqcznikNr 1 do uchwaiy. 

2. WysokoiC cen urzqdowych za uslugi przewozowe realizowane lokalnym transportem zbiorowym 
w todzi okreila zalqcznik Nr 2 do uchwaiy. 

5 2. 1. Przepisy, o kt6rych mowa w 5 1 ust. 1, obowiqzujq na miqdzygminnych liniach 
komunikacyjnych w zakresie i na zasadach okreilonych w porozumieniach miqdzygminnych, zawartych 
pomiqdzy zainteresowanymi jednostkami samorzqd6w terytorialnych. 

2. W przypadku, gdy trasa linii komunikacyjnej wybiega poza granice Miasta i jej funkcjonowanie 
nie jest uregulowane porozumieniem miqdzygminnym, na calej dhgogci linii obowipujq przepisy 
uchwaky. 

5 3. Bilety okresowe, o kt6rych mowa w zalqczniku Nr 2 do uchwaty, o ktbrej mowa w 5 5, 
zachowujq waznogC do kolica okresu, na jaki zostaky wydane. 

5 4. Wykonanie uchwaty powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 5. Traci moc uchwala Nr XXIXl754116 Rady Miejskiej w todzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie 
ustalenia optat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. 
t6dzkiego poz. 2395), zmieniona uchwatq Nr XXXIl794116 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
15 czenvca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2798). 

5 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 2 kwietnia 2017 r., jednak nie wczeiniej niz po uplywie 
14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa t6dzkiego. 
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Zalqcznik Nr 1 

do uchwaly Nr XLII/1108/17 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

PRZEPISY TARYFOWE W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM MIASTA EODZI 

5 1. 1. Przepisy obowiqzujq na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego Miasta 
Lodzi i na liniach miqdzygminnych funkcjonujqcych na zasadach okreilonych w porozumieniach 
miqdzygminnych, w kt6rych Miasto t 6 d i  wystqpuje w charakterze strony. 

2. Na podstawie um6w zawartych miqdzy Miastem L6di, apodmiotami organizujqcymi lub 
wykonujqcymi przewozy poza systemem lokalnego transportu zbiorowego w todzi, w pojazdach 
lokalnego transportu zbiorowego w todzi uznawane za wazne mogq by6 bilety sprzedawane lub 
honorowane przez te podmioty. W przypadku, gdy przewidywane wplywy do budzetu Miasta todzi 
wynikajqce zzawartych um6w bqdq ksztattowaly siq na poziomie powyzej 75% cen bilet6w 
przewidzianych w zalqczniku Nr 2 do uchwaiy, dla zawarcia i wypowiedzenia um6w z ww. podmiotami 
nie jest wymagana zgoda Rady Miejskiej w todzi. 

5 2. 1. Pienvszq czynnosciq, jakq pasaier jest zobowiqzany dokonaC bezpoirednio po wejiciu 
do pojazdu jest skasowanie biletu za przejazd o lqcznym nominale r6wnym co najmniej oplacie za podr6z 
w wybranym przez niego przedziale czasowym, bqdi zakup biletu: 

1) za pomocq systemu platnohci mobilnych; 

2) w pojeidzie i jego skasowanie. 

la.  '1 W przypadku wnoszenia oplat bezgot6wkowych w systemie wejicielwyjScie, pienvszq 
czynnoiciq, jakq pasaier jest zobowipany dokonaC bezpoirednio po wejiciu do pojazdu jest przylozenie 
bezstykowej karty platniczej do urzqdzenia sluiqcego do poboru oplat bezgot6wkowych. 

lb.  Z, W momencie zakonczenia podr6iy w przypadku, o kt6rym mowa w ust, la, pasaier jest 
zobowiqzany do ponownego przyloienia bezstykowej karty platniczej do urzqdzenia sluzqcego do poboru 
optat bezgot6wkowych. W przypadku braku potwierdzenia zakonczenia podr6zy w ten sposbb, optata za 
przejazd zostaje naliczona do konca trasy danego pojazdu. 

1 .  ) WysokoSC oplat bezgot6wkowych w systemie wejicielwyjicie okreila zalqcznik Nr 3 do 
uchwaly. 

2. 4, Czas podr6ky i zwipzana z nim oplata liczq siq od momentu wniesienia oplaty lub przyloienia 
bezstykowej karty platniczej do urzqdzenia shzqcego do poboru optat bezgot6wkowych. 

2a. 5, DO dnia 31 grudnia 2019 r. bilety jednorazowe, o kt6rych mowa w pkt 1.1 lit. a zalqcznika 
Nr 2 do uchwaly stajq siq biletami do 40 min., natomiast bilety, o kt6rych mowa w pkt 1.1 lit. b zalqcznika 
Nr 2 do uchwaly stajq siq biletami do 60 min. 

'IDodany przez 5 1 pkt 1 lit. atiret pienvsze uchwaly Nr L11265117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 maja 2017r. 
zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia optat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. 
Woj. L6dzkiego poz. 283 I), kt6ra weszla w tycie z dniem 29 czenvca 2017 r. 

21Dodany przez 1 1 pkt 1 lit. a tiret pienvsze uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 1. 
?)Dodany przez 1 1 pkt 1 lit. a tiret pienvsze uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 1 
4, W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 1 lit. a tiret drugie uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 1. 
SIDodany przez 5 1 pkt 1 uchwaty Nr LXXVl2052118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 wrzeSnia 2018 r, mieniaj+cej 

uchwate w sprawie ustalenia oplat za uslugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 4831), ktdra weszla w tycie z dniem 11 paidziernika 2018 r. 
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3. W przypadku decyzji pasazera o wydhzeniu podr6zy, jest on zobowiqzany przed uptywem 
poprzedniego przedzialu czasowego dokonaC wlaiciwego dopeknienia opkaty za przejazd, zgodnie 
z obowiqzujqcq taryfq. Zasada dopeknienia oplaty za podr6z dotyczy wykqcznie bilet6w jednorazowych 
czasowych, za wyjqtkiem bilet6w jednodniowych. 

4. Do kontroli nalezy zachowaC wszystkie bilety za przejazd od czasu rozpoczqcia podr6zy. 

5. W przypadku wyboru bilet6w jednodniowych, bilet6w grupowych oraz bilet6w 
kr6tkookresowych na okaziciela w momencie rozpoczqcia podr6zy naleiy w tym samym czasie wnieSC 
catq oplatq za przejazd. 

6. Wniesiona oplata uprawnia pasaiera do przesiadania siq do dowolnie wybranego pojazdu 
komunikacji miejskiej, w ramach opkaconego przedziaku czasowego. Czas przeznaczony na przesiadanie 
wlicza siq do czasu podrbiy. Okres waznoici biletu przedhia siq odpowiednio o wydluiony czas 
podrbzy, spowodowany op6inieniem siq pojazdu, w stosunku do obowiqzujqcego rozktadu jazdy. 

7. Zakupione bilety jednorazowe nie podlegajq zwrotowi. 

5 3. 1. Bilety strefy 1 uprawniajq do przejazd6w pojazdami lokalnego transportu zbiorowego 
w todzi w granicach administracyjnych Miasta todzi.  

2. Bilety strefy 2 uprawniajq do przejazd6w pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko 
w granicach administracyjnych gmin, z kt6rymi Miasto L6di podpisaio stosowne porozumienia 
miqdzygminne. 

3. Bilety strefy 1+2 uprawniajs) do przejazd6w w granicach administracyjnych Miasta Lodzi oraz 
w granicach administracyjnych gmin, z kt6rymi Miasto L6di podpisako stosowne porozumienia 
miqdzygminne. 

3a. 6 ,  Miejsce przekroczenia strefy, jako granicy taryf jest okreSlone w rozkladzie jazdy linii 
komunikacyjnych wykraczajqcych poza pienvszq strefq taryfowq. 

4. Bilety dhgookresowe liniowe, o kt6rych mowa w zakczniku Nr 2 do uchwaty, uprawniajq 
do przejazdu pojazdami dw6ch linii komunikacyjnych, kt6re posiadajq co najmniej jeden wsp6lny punkt 
przesiadkowy, wybranych przez pasaiera w chwili zakupu biletu lub pojazdami innych linii, kt6rych trasy 
na danym odcinku iciile pokrywajq siq z trasami wybranych linii. 

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

6. Bilety wtaiciwe dla strefy 1 oraz strefy 1+2 obowiqzujq r6wniei w pociqgach przewoinik6w 
kolejowych, z kt6rymi Miasto t 6 d i  zawarko stosowne umowy, wylqcznie w granicach administracyjnych 
Miasta Lodzi. 

7. '1 Zakup bilet6w dhgookresowych nastqpuje: 

1) poprzez zakodowanie biletu na elektronicznej karcie zblizeniowej bqdqcej noinikiem bilet6w w formie 
elektronicznej; 

2) za pomocq systemu platnoici mobilnych. 

8. Daty wainoici bilet6w dhgookresowych, o kt6rych mowa w zalqczniku Nr 2 do uchwaly, 
okreila pasaier. 

9. Bilety dlugookresowe sq wazne we wszystkie dni tygodnia na liniach dziennych i nocnych. 

6 )D~dany  przez 5 1 pkt 1 lit. b tiret pienvsze uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 1. 
'1 W brzmieniu ustalonym przez 9 I pkt 1 uchwaly Nr VIIl253119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 marca 2019 r. 

zmieniajqej uchwale w sprawie ustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. 
Woj. t6dzkiego poz. 2410), kt6ra weszka w iycie z dniem 8 maja 2019 r. 
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10. Pasazer ma prawo do nabycia biletu dtugookresowego nie wczeiniej niz 30 dni przed 
poczqtkiem jego okresu wainoici. 

11. Bilety kr6tkookresowe na okaziciela i dlugookresowe na okaziciela nie podlegajq zwrotowi. 

12. Pasazer na sw6j wniosek moze otrzymaC zwrot r6wnowartoSci biletu dlugookresowego 
imiennego, nie p6iniej niz 14 dni przed uplywem jego wainoici, w kwocie proporcjonalnej do czasu jego 
wykorzystania, po potrqceniu 10% zwracanej kwoty, stanowiqcej optate manipulacyjnq. 

13. Wzory, formy oraz zasady sprzedaiy bilet6w okreila jednostka organizacyjna upowazniona 
do organizacji i zarzqdzania lokalnym transportem zbiorowym w Eodzi. 

14. Zasady wnoszenia i kontroli optat, spos6b reklamacji oraz pojazdy, w kt6rych system 
wejicielwyjicie bqdzie wykorzystywany okreila jednostka organizacyjna upowazniona do organizacji 
i zarzqdzania lokalnym transportem zbiorowym w Lodzi. 

$4. Do bezptatnych przejazd6w uprawnieni sq: 

1 ) 

12) 

I I 1 stycznia 1998 r. przez organy uprawnione z tresci orzeczenia organu orzekajqcego o inwalidztwie 
do orzekania o inwalidzhvie w siuibach 1 w siuibach mundurowych podleeiych Ministentwu 

3) 
4) 

5)9) 

mundurowych podlegajqcych Ministerstwu 
Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw 
Wewngtrznych i Administracji lub wypis 
lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczeh 
Spolecznych o calkowitej niezdolnoSci 
do pracy i samodzielnei egzystencji 
osoby niewidome i niedowidzqce oraz ich 
przewodnicy 

Podmiot 
poslowie i sendtorowit RP 
radni Rady MiejsLisj w Lodzi 

Obrony Narodowej i ~ i n i s t e r s t w u ~ ~ r a w  Wewngtrznych 
i Administracji); ponadto w czasie podr6iy pasaier 
powinien posiadak dokument stwierdzajqcy jego 
toisamoiC; 

Dokumctity, ktoryrni podmiot n inicn sic l?gitymowat 
IegiIymacja posh lub senators; 
Icgitymacja wydana przcz Pr7ewodnic~qsrgo Rad) 

inwalidzi wojenni lub wojskowi 
osoby represjonowane 

osoby posiadajqce orzeczenie o znacznym 
stopniu niepelnosprawnoici wydane przez 
zesp6l do spraw orzekania 
o niepelnosprawnoSci lub I grupq 
inwalidztwa wydanq przed dniem 

bilet specjalny, o kt6rym mowa w 5 5, lub dokurnent, 
na podstawie kt6rego bilet ten moze zostaC wydany 
(orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepeinosprawnoSci z powodu choroby narzqdu wzroku lub 
legitymacja osoby niepelnosprawnej lub orzeczenie 
o calkowitej niezdolnoici do pracy i samodzielnej 
egzystencji lub calkowitej niezdolnoici do pracy z powodu 
choroby narzqdu wzroku albo orzeczenia o inwalidztwie 

Miejskiej w Lodzi; 
ksiqieczka inwalidy wojennego lub wojskowego; 
legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez 
wiaiciwy organ Zakiadu Ubezpieczen Spolecznych; 
bilet specjalny, o ktorym mowa w 5 5 lub dokument, 
na podstawie kt6rego bilet ten moie zostaC wydany 
(legitymacja lub orzeczenie zespolu do spraw orzekania 
o niepelnosprawnoici, wypis z treici orzeczenia lekarza 
orzecznika Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych lub wypis 

I grupy z powodu stanu narzqdu wzroku); ponadto pasaier 
winien posiadaC w czasie podroiy dokument stwierdzaiqcy . . I jego toisamoSC; 

7 )  dzieci i miodziei niepelnosprawne t 
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uczqszczajqce do przedszkdli, szkbl 
i plac6wek specjalnych, przedszkoli 
i szk61 z oddziatami integracyjnymi, 
przedszkoli i szk6l integracyjnych lub 
przedszkoli i szk6l og6lnodostqpnych 

- .  " 
legi&macja szkolna ucznia niepelnosprawn&o 
o wzorze zatwierdzonym przez ministra wlaiciwego 
do spraw oiwiaty bqdi orzeczenie o potrzebie ksztalcenia 
specjalnego wystawione przez poradniq psychologiczno- 
pedagogiczna lub bilet specjalny, 
o kt6rym mowa w 5 5, wydany na podstawie 

8)D~dany przez g 1 pkt 1 lit. b tiret drugie uchwaly, o kt6rej mowa w odnoSniku 1. 
9, W brzmieniu ustalonym przez 3 1 pkt 1 lit, c tiret pienvsze uchwaly, o kt6rej mowa w odnoSniku 1. 



I ww. orzeczenia; 
dzieci i mlodziei z upoSledzeniem narzadu I lepitvmacia lub orzeczenie o nieoelnosarawnoSci 
ruchu do czasu ukoliczenia szkob 
ponadgimnazjalnej 

wylqcznie podczas podroiy na trasie: dom - 
oSrodek rehabilitacyjny, dom - warsztaty 
terapii zajqciowej, osoby: 
a) uczqszczajqce do oSrodk6w 
rehabilitacyjnych, w kt6rych zajqcia 
odbywajq siq codziennie od poniedzialku 
do piqtku, 
b) uczqszczajqce na warsztaty terapii 
zajqciowej. 
Osoby, o kt6rych mowa w lit. a i b muszq 
spelniaC jeden z poniiszych warunk6w: 
- posiada6 orzeczenie o umiarkowanym 
stopniu niepelnosprawnoici, 
- posiada6 orzeczenie o zaliczeniu 
do I bqddi I1 grupy inwalid6w, wydane 
i waine przed dniem 1 stycznia 1998 r., 
- posiada6 orzeczenie o umiarkowanym 
stopniu niepelnosprawnoici wydane przez 
organ orzekajqcy o niepelnosprawnoSci dla 
cel6w korzystania z ulg i uprawnien 

- .  - 
z powodu upoSledzenia narzqdu ruchu wydane przez zespol 
do spraw orzekania o niepelnosprawnoSci bqdi bilet 
specjalny, o kt61ym mowa w 5 5, wydany na podstawie 
ww. dokument6w; 
bilet specjalny, o kt6rym mowa w 5 5, wydany 
na podstawie jednego ze wskazanych dokument6w oraz 
zaiwiadczenia specjalistycznej jednostki sluiby zdrowia 
(zaSwiadczenia kierownika oSrodka rehabilitacyjnego lub 
warsztat6w terapii zajqciowej); ponadto w czasie podr6iy 
pasaier powinien posiada6 zaiwiadczenie z podanym 
adresem miejsca zamieszkania uprawnionego i oirodka 
rehabilitacyjnego lub warsztatu terapii zajqciowej, wydane 
przez te plac6wki; 

dzieci przed ukonczeniem 4 lat 

10) 

dzieci i mlodziei orzebvwaiace w domach , " .  
dziecka i oSrodkach wychowawczych 

na podstawie odrebnych przepis6w 
osoby, M6re ukoliczyly 70 lat 

pracownicy firm przewozowych 
obsluguj3cycb linie komunikacyjne 
lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi, 
funkcjonujqce w oparciu o umowy 
i porozumienia miqdzygminne, o kt6rych 
mowa w 5 1, emeryci i renciSci Miejskiego 
Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego - L6di  
Sp6lki z 0.0. oraz emeryci i renciici bylego 
Miejskiego Przedsiqbiorstwa 
Komunikacyjnego w Lodzi, jeieli 
bezpoirednio przed przejiciem na 
emeryturq lub rentq byli zatrudnieni 
nieprzenvanie przez okres minimum 5 lat, 

dow6d stwierdzajqcy toisamoSC lub bilet specjalny, 
o kt6rym mowa w 5 5, wydany na podstawie dokumentu 
toisamoSci; 
dokument stwierdzajqcy wiek dziecka; 
bilet specjalny, o kt6rym mowa w 5 5, wydany 
na podstawie zaiwiadczenia wystawionego przez 
kicron nika domu dziecka lub oSrodka \\~cl~o\vawczcgo: 
odpowicdtiia lcg~tymacja w)dana przez \ r )  ~nienione 
jednostki; 

I na liniach obshgiwanych przez dana, firmq I 
14) 1 ~odroiuiacv w umundurowaniu: I leeitvmacia sluibowa: 
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15) 

lo) W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 1 lit. c tiret drugie uchwaiy, o kt6rej mowa w odnoiniku 1. 
") W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 1 lit. c tiret drugie uchwaky, o kt6rej mowa w odnoSniku 1. 

" .  . 
funkcjonariusze Straiy Miejskiej w Lodzi, 
iolnierze wojskowych organ6w 
porzqdkowych, funkcjonariusze Policii 
opiekunowie osbb, wymienionych 
w pkt 5, podrbiujqcy z podopiecznym, 

- .  . 

podczas podr6iy z podopiecznymi na podstawie 
wskazania, natomiast podczas podr6iy powrotnej i podczas 



zajqciowej, takie podczas podrb& - 
powrotnej i podczas podr6iy po te osoby 
opiekunowie osbb, wymienionych 
w pkt 7 i 8, podr6iujqcy z podopiecznym 
oraz w dni powszednie od poniedzialku 
do piqtku podczas podrbiy powrotnej 

a w przypadku podopiecznych 
uczqszczajqcych do oSrodk6w 
rehabilitacyjnych lub na warsztaty terapii 

orga~izacyjnq, okt6rej mowa w 5 3 ust. 13;' 

podr6iy po podopiecznych - wainy jednorazowy 
60-minutowy bilet specjalny, wydany na podstawie 
zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi przez iednostke 

( i podczas podr6iy po te osoby 
17) 1 kontrolerzy lokalnego transportu I upowainienie wydane przez kierownika iednostki 

18) 

19) 
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20) 

21)12) 

22) 

zbiorowego w Lodzj podczss wykonywania 
obowiqzkbw shibowych 
osoby, kt6rym nadano odznakq ,,Honorowy 
Dawca Krwi - Zasluiony dla Zdrowia 
Narodu" lub bqdqce krwiodawcami, kt6rzy 
oddali nie rnniej nii: 
a) 15 litrbw krwi - dla kobiet, 
b) 18 litr6w krwi - dla mqiczyzn 

dzieci i mtodziei, w ramach programu 
dzialafi na rzecz rodzin wielodzietnych pod 
nazwq Lbdzka Karta Duiej Rodziny, 
w wieku od 4 lat do ukoficzenia 20 roku 
iycia, uczqszczajqce do przedszkola, uczqce 
siq, studiujqce i wychowujqce siq 
w rodzinach naturalnych lub w rodzinach 
zastqpczych bqdz zawodowych rodzinach 
zastqpczych posiadajqcych tbdzkq Kartq 

oiganizacyjnej, o kt6rej mowa w 5 3 ust."l3; 

legitymacja ,,Honorow Dawca Krwi - Zasluiony dla 
Zdrowia Narodu" wydana przez ministra wlaSciwego 
do spraw zdrowia lub zaiwiadczenie o oddaniu 
odpowiedniej iloici h i ,  wydane przez Stacjq 
Krwiodawstwa oraz dokument stwierdzajqcy toisam066 
lub bilet specjalny, o ktbrym mowa w 5 5, wydany 
na podstawie ww, legitymacji lub zaSwiadczenia; 
bilet specjalny, o ktbrym mowa w 5 5, wydany 
na podstawie okazania L6dzkiej Karty Duiej Rodziny 4+ 
wraz z dokumentem stwierdzajqcym toisamoS6 lub 
w przypadku dzieci nieposiadajqcych dokumentu 
stwierdzajqcego toisamoSC, okazania Mdzkiej Karty 
Duiej Rodziny 4 t  przez opiekuna i jego dokumentu 
toisamoici; 

l21 W brzmieniu ustalonym przez 6 1 pkt 1 lit, a uchwaiy Nr XLIIIl1135l17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 15 marca 2017 r. 
zmieniajqcej uchwatq w sprawie ustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. 
Woj. Lodzkiego poz. 1372), ktbra weszla w iycie z dniem 1 kwietnia 2017 r., z mocq od dnia 2 kwietnia 2017 r. 

Duiej Rodziny 4+ 
wla4ciciele samochod6w osobowych oraz 
osoby im towarzyszqce - t~cznie  w liczbie 
zgodnej z wpisem okreSlajqcym liczbq 
miejsc siedzqcych w samochodzie, w dniu 
22 wrzeinia podczas corocznych obchodbw 
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 majdujq siq na 
terenie miasta Lodzi, 
na calej trasie linii przejeidiajilcych przez 
odcinki ulic i alei: Pomorskiej 
od Kopciliskiego do Konstytucyjnej; 
Narutowicza od Kopciriskiego 
do Konstytucyjnej; Politechniki 
od RadwaAskiej do Wrbblewskiego; 
W6lczaliskiej od Radwariskiej 
do Wrbblewskiego 
dzieci i mlodziei uczestniczqce 
w cyklicznych, og6lnopolskich imprezach 
sportowych, ktbrych gospodarzem jest 

dowod rejestracyjny samochodu osobowego wystawiony 
na jednego z pasaierow; 

waina legitymacja studencka; 

identyfikator wydany przez organizatora imprezy 
sportowej zawierajqcy zdjqcie, imiq 
i nazwisko, termin rozgrywek (,,odn-,,do") i dyscypline 



Miasto M d i  oraz 
ich opiekunowie 

seniorzy powyzej 60 roku iycia w czasie 
obchod6w L6dzkich Seniorali6w 
przypadajqcych w terminach okreSlonych 
w o~loszeniach Prezvdenta Miasta Lodzi 
pubEkowanych w ~ h l e t y n i e  Informacji 
Publicznej Urzqdu Miasta Lodzi 
radni Miejskiej Rady Senior6w 

wolontariusze Wielkiej Orkiestry 
~wiqtecznej Pomocy w dniu Finalu Wielkiej 
Orkiestry ~wia t eczn~ i  Pomocy 
dzieci w wieku od 6 do 13 lat uczestniczqce 
w zajqciach zamkniqtych w formie 
p6tkolonii organizowanych w okresie ferii 
zimowych i wakacji letnich przez Urzqd 
Miasta Lodzi 

a) widzowie mecz6w Mistrzostw Swiata 
FIFA U-20 Polska 2019 w Pilce Noznej 
rozgrywanych w Lodzi, ad godz. 6:00 
w dniu rozgrywania meczu do godz. 1 :00 
dnia nastqpnego po dniu rozgrywania 
meczu, 

b) osoby posiadajqce akredytacjq 
organizatora w czasie tnvania Mistrzostw 
Swiata FIFA U-20 Polska 2019 w Piice 
Noinej w okresie od 16 maja do 
17 czenvca 2019 r. 
uczestnicv i wolontariusze DO2 Maratonu 
w czasie trwania tego wydarzenia 
(uchyl~ny) '~)  

sportu, kt6rej dotyczy, zahvierdzony przez jednostkq, 
o kt6rej mowa w 3 ust. 13 oraz legitymacja szkolna, 
dow6d osobisty lub inny dokument shvierdzajqcy 
toisamoSf. uczestnika; 
Miejska Karta Seniora; ponadto pasaier powinien posiadaf. 
w czasie podr6iy dokument stwierdzajqcy jego tozsamoSC.; 

legitymacja radnego Miejskiej Rady Senior6w w Lodzi; 
ponadto pasaier powinien posiadaf. w czasie podr6iy 
Joku~nenr SIM itrd~3jacy icgo toisanioii.; 
ident! fikator wol~n~firiusza Wiclkicj Orkies~ry S* iqrec~ncj 
Pomocy; 

zaSwiadczenie wydane przez Wydziat Edukacji 
w Departamencie Spraw Spoiecznych Urzqdu Miasta 
Lodzi dla organizatora p6tkolonii, okreSlajqce termin 
trwania turnusu; 

dokument wstqpu na mecz Mistrzostw Swiata FIFA U-20 
Polska 2019 w Pilce Noinej w Lodzi w dniu jego 
rozgrywania i w dniu nastqpnym po dniu jego rozgrywania, 

akredytacje emitowane przez organizator6w Mistrzostw 
Swiata FIFA U-20 Polska 2019 w Pilce Noinej; 

numer startowy albo identyfikator wolontariusza 

"1 W hrzmieniu ustalonym przez $ 1 pkt 2 lit, a uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 7. 
14) W brzmieniu ustalonym przez 5 1 uchwaly Nr VI/188/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r, zmieniajacej 

uchwalq w sprawie ustalenia optat za uskugi przewozowe lokalnego transportu zhiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 1684), kt6ra weszla w iycie z dniem 5 kwietnia 2019 r. 

15)Pr~ez 5 1 pkt 2 lit. b uchwaly, o kt6rej mowa w odnosniku 7. 
l61Przez 5 1 pkt 2 lit. b uchwaly, o ktorej mowa w odnoiniku 7. 
I7)Przez 5 1 pkt 2 lit. b uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 7. 
'8)Przez 5 1 pkt 2 lit. b uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 7. 
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33)l91 

34)20) 

35)21) 

przez wiaSciwy Zarzqd Okrqgowy Zwiqzku Kombatant6w 
RP i Bylych Wiqiniow Politycznych bqdi zaiwiadczenie 
wystawione przez Urzap ds. Kombatantdw i Os6b 

1 1 ( poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzajqcym 1 

5 5. Zasady oraz miejsce wydawania bilet6w specjalnych kodowanych na elektronicznej karcie 
zblizeniowej bqdqcej noinikiem bilet6w specjalnych w formie elektronicznej, na podstawie dokument6w 
uprawniajqcych pasazera do  bezplatnych lub ulgowych przejazdbw, okreila jednostka, o kt6rej mowa 
w 5 3 ust. 13. 

§ 6. Do ulgowych przejazdbw upmwnieni sq: 

osoby posiadajqce status: ,,dzialacza 
opozycji antykomunistycznej" lub ,,osoby 
represjonowanej z powod6w politycznych", 

akredytowani uczestnicy Akademickich 
Mistrzostw Europy w badmintonie w czasie 
trwania tego wydarzenia oraz dwa dni przed 
rozpoczqciem i dzie6 po zakonczeniu tego 
wydarzenia 
akredytowani uczestnicy Akademickich 
Mistrzostw Europy w pilce siatkowej w 
czasie trwania tego wydarzenia oraz dwa 
dni przed rozpoczqciem i dzie6 po 
zakonczeniu tego wydarzenia 

Dokumenty, kt6rymi podmiot winien 
sie legitymowat 
zdwiadczenie lub legitymacja kombatancka wystawiona 1) 

legitymacja dziatacza opozycji antykomunistycznej lub 
osoby represjonowanej z powod6w politycznych wydana 
przez Szefa Urzqdu Do Spraw Kombatant6w i Os6b 
Represjonowanych ze stosownym zapisem 
potwierdzajqcym status osoby jako: ,,dzialacza opozycji 
antykomunistycznej" albo ,,osoby represjonowanej 
z powod6w politycznych" albo ,,dzialacza opozycji 
antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodow 
politycznych"; 
imienna akredytacja wydana przez Klub Uczelniany AZS 
Politechniki t6dzkiej dla uczestnik6w zawod6w; 

imienna akredytacja wydana przez Klub Uczelniany AZS 
Politechniki t6dzkiej dla uczestnik6w zawod6w. 

Podmiot 

kombatanci 

3) 

I zagranicznych 1 
6) I uczniowie do 26 roku @cia wykonujqcy I waina legitymacja wystawiona przez uprawniona, Izbe 

4) 

5) 

I9)Dodany przez 5 1 uchwaly Nr VIIIl256119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniajqcej uchwat? 
w sprawie ustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 2856), kt6ra weszta w iycie z dniem 28 maja 2019 r. 

20)D~dany przez 5 1 uchwaly Nr XI358119 Rady Miejskiej w todzi z dnia 5 czenvca 2019 r. zmieniajqcej uchwatq w sprawie 
ustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiega poz. 3693), kt6ra 
weszla w iycie z dniem 16 lipca 2019 r. 

2 ')D~dany przez 4 1 uchwaiy, o ktbrej mowa w odnoiniku 20. 
22) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 uchwaiy, o kt6rej mowa w odnoSniku 12. 

dzieci i mlodziei do 26 roku iycia, 
uczqszczajqce do szk61 publicznych lub 
posiadajqcych uprawnienia szkoly 
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toisamoit; 
waina legitymacja szkolna; 

publicznej 
studenci i sluchacze studi6w doktoranckich 
wyiszych uczelni, wpisanych na listy 
uczelni ministerstwa wlaSciwego do spraw 
szkolnictwa wyiszego 
dzieci i mlodziei do 26 roku @cia oraz 
studenci uczqszczajqcy do szk61 

legitymacja studencka lub legitymacja sluchacza studiow 
doktoranckich lub inny dokument potwierdzajqcy status 
studenta lub doktoranta; 

wazna miqdzyna~odowa legitymacja studencka (ISIC); 



I 90-dniowego imiennego na wszystkie linie I 
I osobv wskazane iako osobv uorawnione I bilet soecialnv o ktowm mowa w 6 5.  wvdanv 

7 )  

8) 

9) 
10) 

11) 

. . 
w rarnach programu dzialan na rzecz rodzin 
wielodzietnych danego miastalgminy, 
z kt6rym Miasto L6di zawario 
porozumienie miqdzygminne, 
na warunkach w nim okreSlonych 

osohy osiqgajqce doch6d r6wny lub niiszy 
od kryterium dochodowego obowiqzujqcego 
przy udzielaniu SwiadczeA z pomocy 
spolecznej - przysluguje 75% ulgi 
od wartoSci biletu normalnego 
30-dniowego imiennego na wszystkie linie 

praktycznq nauke zawodu w celu uzyskania 
Dyplomu Czeladniczego w warsztatach 
rzemieslniczych 
emeryci i renciici, z wyjqtkiem os6h 
wymienionych w 5 4 pkt 1-6,9, 10 i 13 

osoby niepelnosprawne posiadajqce 
umiarkowany stopien niepelnosprawnoici 
pobierajqce zasilek s tab  

dzieci w wieku od lat 4 do 7 lat 
dzieci i mlodziei do 25 roku iycia, 
w ramach programu dzialan na rzecz rodzin 
wielodzietnych pod nazwq L6dzka Karta 
Duiej Rodziny 3 - przysluguje 75% ulgi 
od wartoici biletu normalnego 30 lub 
90-dniowego imiennego na wszystkie linie 

dzieci i miodziei od 20 do 25 roku iycia, 
w ramach programu dziaiah na rzecz rodzin 
wielodzietnych pod nazwq L6dzka Karta 
Duiej Rodziny 4+ - przysluguje 75% ulgi 
od wartoSci biletu normalnego 30 lub 

A * .  " , ,  , 
na podstawie okazania dokumentu uprawniajqcego 
do korzystania z programu dzialah na rzecz rodzin 
wielodzietnych danego miastalgminy wraz z dokumentem 
stwierdzajqcym toisamoSC lub w przypadku dzieci 
nieposiadajqcych dokumentu stwierdzajqcego toisamoic 
okazanie dokumentu uprawniajqcego do korzystania z ww. 
programu przez opiekuna i jego dokumentu toisamoSci; 
bilet specjalny o kt6rym mowa w 5 5,  wydany 
na podstawie okazania pisemnej informacji wystawiouej 
przez Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w todzi 
potwierdzajqcej, t e  osoba osiqga doch6d w wysokoSci 
rownej lub niiszej od kryterium dochodowego 
obowiqzujqcego przy udzielaniu Swiadczenia z pomocy 
spolecznej; ponadto pasaier powinien posiadaf. w czasie 

RzemieSlniczq; 

legitymacja emeryta-rencisty wydana przez wiaSciwy 
organ emerytalno-rentowy; ponadto pasazer winien 
posiadaf. w czasie podrohy dokument stwierdzajqcy jego 
toisamoSC; 
orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnoSci 
wraz z decyzjq administracyjnq o przyznaniu zasilku 
stalego; ponadto pasazer winien posiadaf. w czasie podroiy 
dokument stwierdzajqcy jego toisamoif.; 
dokument stwierdzajqcy wiek dziecka; 
bilet specjalny, o kt6rym mowa w 5 5,  wydany 
na podstawie okazania L6dzkiej Karty Duiej Rodziny 
3 wraz z dokurnentem stwierdzajqcym toisamoSf. lub 
w przypadku dzieci nieposiadajqcych dokumentu 
stwierdzajqcego toisamoSC, okazania Lodzkiej Karty 
Duiej Rodziny 3 przez opiekuna i jego dokumentu 
toisamoSci; 
bilet specjalny, o ktorym mowa w 5 5,  wydany 
na podstawie okazania todzkiej Karty Duiej Rodziny 4+ 
wraz z dokumentem stwierdzajqcym toisamoSC; 

I I podrb~y tlokumenr TIM ierdzaiqc~ jego tozsnmo:C; 
11j2' 1 osoby r;iu.udnione zakladzie pracy I hilct jp:cialng, o krcirym mowa \v $ 5,  \\?dm\ nl czas 
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chronionej spelniajqce jeden z poniiszych 
warunk6w: 
a) posiadajqce orzeczenie o umiarkowanym 
stopniu niepelnosprawnoSci, 
b) posiadajqce orzeczenie o zaliczeniu 
do I bqdi I1 grupy inwalidirw, wydane 
i wazne przed dniem 1 stycznia 1998 r., 
c) posiadajqce orzeczenie o umiarkowanym 
stopniu niepelnosprawnoSci wydane przez 
organ orzekajqcy o niepelnosprawnoici dla 
cel6w korzystania z ulg i uprawnien 
na podstawie odrqbnych przepis6w- 
przyslu~uje 90% ulgi od wartoSci 

. . 
okre~lbny (w termini; "od" - "dou)na pobstaGie jednego ze 
wskazanych dokumentow i zaiwiadczenia zakladu pracy 
chronionej; ponadto w czasie podroiy pasazer powinien 
posiadaC dokument stwierdzajqcy jego tozsamoSC. 

")W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 1 lit. d uchwaly, o kt6rej mowa w odnoSniku 1. 



stanowiqcej iloczyn ceny biletu normalnego 
jadnodniowego oraz liczby dni 

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

5 8. 1. 24) Wrazie stwierdzenia przez kontrolera, o kt6rym mowa w 5 7, zaistnienia co najmniej 
jednego z nastqpujqcych zdarzen: 

1) brak biletu, 

2) posiadanie biletu niewaznego za przejazd, 

3) brak dokumentu uprawniajqcego do bezptatnego przejazdu, 

4) brak dokumentu uprawniajqcego do ulgowego przejazdu, 

5) spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, 

6) brak dokumentu uprawniajqcego do przejazdu przy wykorzystaniu biletu okreilonego w pkt. VI, VII 
lub VIII zalqcznika Nr 2 do uchwaty 

- pasaier jest zobowiqzany do uiszczenia optaty dodatkowej, w wysokoici okrejllonej w ust. 3 oraz 
w sytuacji okretlonej w pkt 1-4 i 6 - optaty za podr6z o wartoici r6wnej cenie biletu jednorazowego 
czasowego do 60 minut. 

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

3. 2 5 )  Z zastrzezeniem ust. 4, wysokoSC oplaty dodatkowej ustala siq w nastqpujqcy spos6b: 

1) w przypadku okreilonym w ust. I pkt 1-3 jako 3-krotnoiC ceny biletu normalnego 30-dniowego 
imiennego na wszystkie linie strefy 1; 

2) w przypadku okreilonym w ust. 1 pkt 4 jako 2-krotnoSC ceny biletu normalnego 30-dniowego 
imiennego na wszystkie linie strefy 1; 

3) w przypadku okreilonym w ust. 1 pkt 5 jako 6-krotnoiC ceny biletu normalnego 30-dniowego 
imiennego na wszystkie linie strefy 1; 

4) w przypadku okreilonym w ust. 1 pkt 6 jako 2-krotnoiC ceny biletu normalnego 30-dniowego 
imiennego na wszystkie linie strefy 1. 

4.26) Optatq dodatkowq, o kt6rej mowa w ust. 3 pkt 1-3 obniia si? o 60% w przypadku wniesienia 
optaty na miejscu u kontrolera bilet6w za potwierdzeniem wplaty lub w terminie 7 dni od dnia 
wystawienia dokumentu zobowiqzujqcego do jej uiszczenia. 

5 9. 1. 27) W sytuacji, o kt6rej mowa w 5 8 ust. l pkt 1, 3, 4 i 6 optata dodatkowa zostaje 
anulowana, zaS uiszczona podlega w caiotci zwrotowi, w przypadku optacenia optaty manipulacyjnej, 
okreilonej w ust. 4 i przedstawienia w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu, o kt6rym mowa 
w 5 8 ust. 2: 

1) wainego w czasie kontroli biletu dhgookresowego imiennego; 

2) aktualnego w dniu kontroli dokumentu poiwiadczajqcego uprawnienie do przejazdu bezplatnego lub 
ulgowego; 

24)W brmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 1 lit. atiret pienvsze uchwaky Nr LVIV1375117 Rady Miejskiej wLodzi zdnia 
20 wrzeinia 2017 r. zmieniaj*cej uchwatq w sprawie ustalenia optat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
w Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4183), kt6ra weszta w iycie z dniem 20 paidziernika 2017 I. 

2 5 )  W brmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 1 lit. a tiret drugie uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 24. 
26)  W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 1 lit. e uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 1. 
2')W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 1 lit. b uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 24. 
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3) waznego w czasie kontroli biletu bqdi dokumentu, okreilonego w pkt VI, VII i VIII zalqcznika Nr 2 
do uchwaky. 

2. W przypadku przedstawienia waznego w czasie kontroli biletu dlugookresowego imiennego lub 
aktualnego w dniu kontroli dokumentu poiwiadczajqcego uprawnienie do przejazdu bezplatnego po 
uptywie terminu okreilonego w 5 9 ust. 1, nie p6iniej niz w terminie okreilonym w 4 10 ust. 1, oplatq 
dodatkowq obniza siq do wysokoici kwoty okreilonej w 5 8 ust. 3 pkt 2. 

3. W przypadku kradziezy dokumentbw, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, po przedstawieniu 
przez pasazera zaiwiadczenia potwierdzajqcego zgloszenie zdarzenia, wydanego przez Policjq, oplata 
dodatkowa zostaje anulowana, a oplata manipulacyjna, o kt6rej mowa w ust. 1, nie zostaje naliczona. 

4. WysokoiC oplaty manipulacyjnej, o kt6rej mowa wust. 1, ustala siq jako 5-krotnoSC ceny 
najtahszego biletu jednorazowego czasowego normalnego. 

5. 28) W przypadku awarii biletomatu mobilnego w pojezdzie, potwierdzonej przez kontrolera 
bilet6w lub przewoinika: 

1) oplata dodatkowa zostaje anulowana, zai uiszczona podlega w caioici zwrotowi, po wniesieniu oplaty 
za podr6z o wartoici r6wnej cenie biletu jednorazowego czasowego do 60 minnt w ciqgu 7 dni od daty 
wystawienia dokumentu, o kt6rym mowa w 5 8 ust. 2 lub od daty potwierdzenia awarii przez 
przewoinika; 

2) oplata dodatkowa nie zostaje nalozona po wniesieniu oplaty za podr6z o wartoici r6wnej cenie bilctu 
jednorazowego czasowego do 60 minut na miejscu u kontrolera bilet6w. 

5 10. 1. Od nalozonej oplaty dodatkowej, o kt6rej mowa w § 8, pasazerowi przystuguje mozliwoid 
zkozenia odwolania w terminie 3 miesiecy od dnia wystawienia dokumentu, o kt6rym mowa w 5 8 ust. 2. 
Wniesienie odwolania nie zwalnia z obowipku uiszczenia oplaty dodatkowej i nie ma wplywu na bieg 
terminu okreilonego w 5 8 ust. 4. 

2. Rozpatrywanie odwolan, o kt6rych mowa w ust. 1, nastqpuje zgodnie z rozporzqdzeniem 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r, w sprawie ustalania stanu przesylek oraz 
postqpowania reklamacyjnego (Dz. U. poz. 266 oraz z 2017 r. poz. 2406). 

28) W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 3 uchwaly, o ktorej mowa w odnoiniku 7 
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Zatgcznik Nr 2 

do uchwaly Nr XLIIll108117 

Rady Miejskiej w todzi 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

Wysoko46 cen urzgdowych za uslugi przewozowe realizowane lokalnym transportem zbiorowym 
w Lodzi 

3 wavly dla grup skladajqcych siq 
z 1 lub 2 os6b daroslych podr6iuj+cych 
z 1 do 3 dzieci w wieku przed 

2"Przez 5 1 pkt 2 uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 5. 
'O)W brmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 2 lit. auchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 1. 
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") W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 2 lit. b uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 1. 
32) W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 2 lit. a uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 24. 
''1 W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 2 lit. auchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 24. 
'"Dodany przez 1 pkt 2 lit. b uchwaly, o kt6rej mowa w odnoiniku 24. 
'*)Dodany przez 5 1 uchwaly Nr LXXIV/2004/18 Rady Miejskiej w Lodzi zdnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniajqcej uchwatq 

w sprawie ustalenia oplat za usiugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 4433), kt6ra weszla w kycie z dniem 25 wrzeSnia 2018 I. 
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Zatqcznik Nr 3 

do uchwaky Nr XLII/l108/17 

Rady Miejskiej w todzi 

z dnia 22 lutego 2017 r.36) 

Oplaty bezgot6wkowe w systemie wejScie1wyjScie 

36) W brzmieniu ustalonym przez 8 1 uchwaly Nr LVV1348117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniajitcej 
uchwalq w sprawie ustalenia optat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 3940), kt6ra weszla w iycie z dniem 5 paidziernika 2017 r. 
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