
ZARZ;\DZENIE Nr '3l(OIVIII/21 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia L!f ~~c.Z:f.A.~Q. 2021 r. 

w wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 1>11 •• ...,..,.....1""""".....,, 
bi1etu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w 

oraz wzorow wnioskow 0 jego wydanie. 

podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

713 i 1378), art. 39 ust. 4 i art. 1 ustawy z 
U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 1 r. 

108117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia lutego 17 r. w 
za uSfugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w 
2019 r. uchwalami 
16 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

19 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
Urz. Woj. Lodzkiego z 
Urz. Woj. Lodzkiego 4349), w 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. 	 004/20 z dnia LVUL.l'U""'F;V 

16 wrzesnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 046/20 z dnia 
18 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. J..J'V'U,""U.""F,V 

zarz1ldzam, co ..."",ro.., .. 

§ 1. I1ekroc w zarzl:j.dzeniu lub do """"'-'"'7"."",.,. 

1) 	 uchwale - nalezy przez to rozumiec uchwalt( 
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia 
transportu zbiorowego w Lodzi; 

2) 	 jednostce - nalezy przez to rozumiec przedszkola i szkoly 
ogolnodostt(pne oraz szkoly z klasami ktorych siedziby znajdujl:j. sit( na 
terenie miasta Lodzi; 

3) placowce - nalezy przez to lub warsztaty terapii 
zaj((cloweJ; 

4) bilecie - nalezy przez to rozumiec bilet specjalny, 0 ktorym 
mowa w § 4 Pkt 15 i 16 zall:j.cznika Nr 1 do uchwaly; 

5) ZDiT - nalezy przez to i Transportu; 
6) podopiecznym osoby, na ktorl:j. opiekun pobiera bilet, 

wymienionl:j. w § 4 pkt 5, 7 i 8 Nr 1 do uchwaly. 

§ Wprowadzam bilet, ktorego wzor okresla zall:j.cznik Nr 1 
do zarZijCIZelma. 

wymienionych w § 4 pkt 5 zall:j.cznika Nr 1 
na podstawie nastypujl:j.cych dokumentow: 

wedlug wzoru stanowil:j.cego 

2) 	 wydanego wedlug wzoru 

I 



3) 	 oryginalu orzeczenia 0 stopniu niepelnosprawnosci wydanego przez Zespol ds. Orzekania 
o Stopniu Niepelnosprawnosci lub wypisu lekarza orzecznika ZUS, przedstawionego 
do wglqdu. 

§ 4. Bilety dla opiekunow podopiecznych wymienionych w § 4 pkt 7 i 8 zalqcznika Nr 1 
do uchwaly wydaje ZDiT za posrednictwem jednostek. 

§ 5. 1. Bilety przyslugujq i mogq bye wykorzystane wylqcznie w okresie od dnia 
zlozenia wniosku do ostatniego dnia danego semestru szkolnego, w ilosci dwoch sztuk 
na kazdy dzieii roboczy przypadajqcy w tym okresie (od poniedzialku do piqtku), nie 
wczesniej jednak niz od pierwszego dnia danego semestru szkolnego. Za dany semestr 
szkolny przyjmuje siy: 
1) dla jednostek - okres okreslony przez dyrektora jednostki, zgodnie z obowiqzujqcym 

rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093); 

2) 	 dla placowek - okres od dnia 1 wrzesnia do dnia 31 stycznia roku nastypnego 
dla semestru pierwszego oraz okres od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca kazdego roku 
dla semestru drugiego. 

2. Bilety mogq bye wydawane wylqcznie jednemu z rodzicow lub opiekunow 
podopiecznego, bqdz tez samemu podopiecznemu, po przekroczeniu przez niego 18 roku 
zycia i tylko w jednej jednostce lub placowce. 

§ 6. lednostki zobowiqzane Sq do: 
1) 	 skladania do ZDiT pisemnych zapotrzebowaii na bilety wraz z podaniem ilosci 

podopiecznych, ktorych opiekunowie, wedlug ewidencji prowadzonej przez jednostki, 
Sq uprawnieni do pobierania biletow; 

2) 	 pobierania z magazynu ZDiT biletow, w ilosci zgodnej ze zlozonym zapotrzebowaniem; 
3) 	 rozliczania siy ze ZDiT z pobranych biletow, zwrotu niewydanych biletow oraz skladania 

informacji wedlug wzoru okreslonego w zalqczniku Nr 3 do zarzqdzenia, w terminie 
14 dni od dnia zakoiiczenia kaZdego semestru. 

§ 7. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zarzqdu Drog i Transportu 
oraz Dyrektorowi Wydzialu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu 
Miasta Lodzi. 

§ 8. Traci moc zarzqdzenie Nr 8672NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 czerwca 
2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego 
biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Lodzi oraz wzorow 
wnioskow 0 jego wydanie. 



Zal~cznik Nr 1 
do zarz~dzenia Nr '3l(O'VIIII21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia J,'f tJ~';O•.u:Q. 2021 r. 

60-MINUTOWY BILET SPECJALNY 

7A 0123456 

WKl.NV 
00 MOMEN1\I 
Si<A.SOY/ANIA 

Jednorazowego 60-minutowego biletu 
specjalnego nie moma l'Iczyc z innymi biletami. 
Do stosowania w dni powszednie ad poniedzialku 
do pi'ltku. 

Bilet wazny w semestrze ..... roku szkolnego 
jednak nie dluzej niz do dnia 



Zal'lcznik N r 2 
do zarz'ldzenia N r 'YfONIIII21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia .l't *0~2021 r. 

I. WNIOSEK 

o WYDANIE JEDNORAZOWYCH 60-MINUTOWYCH BILETOW 
OBOWli\ZUJi\CYCH W SRODKACH LOKALNEGO 

ZBIOROWEGO W LODZI 
(wypelnia pelnoletni podopieczny lub jeden z rodzicow bqdi opiekun flrmwnvf.)U(:lU~!!I:'(:znt:xuJ 

scmcstr ....................... I rok 


podopiecznego 

1) Imiy: ............................ . 


2) Nazwisko: ............................................................................................................................... . 


3) PESEL: 

Proszy 0 wydanie jednorazowych biletow specjalnych obowi1:lzuj1:lcych w 
transportu zbiorowego w .V",L",.,.U..., oswiadczam, ze: 

pobrane bilety z przeznaczeniem okreslonym w § 4 15 i 16 zalqcznika 
Nr 1 do uchwafy, 
na dane sq okreslone w pkt 1-3 na dany semestr 
szkolny nie z{ozono wniosku ani nie pobrano bilet6w w innych 

zniszczenia pobranych, a bUetow, duplikaty 

specjalne, szkoly z klasq 
rehabilitacji). 

wi?kszej nit przyslugujqca 
na podstawie Kodeksu karnego. 

czytelny podpis podopiecznego 

tub rodzica bqdi opiekuna prawn ego 


podopiecznego 


Nalei:y zgod'r na przetwarzanie przez Zarz~d Drog i Transportu danych osobowych 

ujawniaj~cych stan zdrowia. 



potwierdzam** 
szt. (slownie 

na semestr ...... .................... ........ ........ ............ ........ 

** 

Wyrazam zgod~ na n ..,...tVl!<J przez Zarz~d Drog i railsponru moich danych osobowych/ 

danych osobowycb moich dzieci/podopiecznycb, ujawniaj~cycb stan zdrowia, podanycb 

we wniosku i zawartych w przedstawionycb do wgl~du dokumentach uprawniaj~cycb w celu 

wydania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego stosowanego w lokalnym transporcie 

zbiorowym w Lodzi oraz prowadzenia jego ewidencji. Zostalem poinformowany, ze wycofanie 

zgody nie wplywa na z prawem przetwarzania, dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Mam prawo wycofac ww. w dowolnym momencie. 

podpis 

II. ZASWIADCZENIE 
kierownik warsztat6w terapii bqdi osrodka rehabilitacji) 

data ""ystawienia zaswiadczenia 

Zaswiadczam, ze: 

1) ....................................................................................... uczyszcza na 
im/Ij? i nazwisko um'awmone2'O 

placowki w semestrze szkolnym* ............................... roku szkolnego .................... . 

2) 0 kt6rej mowa w pkt 1, plac6wka nie zapewnia transportu. 

podpis i pieczlj?c kierownika IJ1lJ'I:IIIWIU 

,o~""<, .. n,'pl'"UI~71) trwa od dnia IwrzeSnia do dnia 3I nasllj?pnego roku, semestr od dnia I lutego 
do dnia 30 czerwca danego roku. 

III. AKCEPT ACJAlBRAK AKCEPT ACJI 

warunkow okreslonych w uchwale i wydajy 

roku szkolnego 
jednorazowych 60-minutowych bilet6w 

dnia ..................... . 

czytelny podpis nlP,r7'nllrn oraCO}1mlh:a ZDiT 

** skreslic 



IV. POKWITOWANIE 


Niniejszym kwitujy odbi6r .............. szt. (slownie ........ ...... ..... ... ...................................... sztuk) 
bilet6w. 

L6dz, dnia ..................... . 

czy/e/ny podpis podopiecznego 


/ub rodzica bqdi opiekuna prawnego 

podopiecznego 


Informuj", ie: 
I) administratorem PanilPana danych osobowych jest Zarzl)d Or6g i Transportu, 90-447 L6dz, ul. Piotrkowska 173, 
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod :zdiLwnl.lodz.pl, 
3) dane osobowe przetwarzane bt;dl) w celu wydawania jednorazowych 60-minutowych bilet6w specjalnych 

upowai:niajl)cych do bezp!atnych przejazd6w srodkami lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi, na podstawie 
uchwary Nr XLIIIII 08117 Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2019 r. 
poz. 5036, z p6in . zm.), 

4) dane b~dl) przekazywane podmiotom, z kt6rymi ZOiT rna podpisanl) umow~ na przetwarzanie danych osobowych, 
5) dane b~dl) przechowywane przez okres 5 lat, 
6) posiada PaniIPan prawo i<jdania od administratora danych dost~pu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunit;cia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych, 

7) w zakresie danych ujawniajl)cych stan zdrowia, podanych we wniosku i zawartych w przedstawionych do wgll)du 
dokumentach podanie pozostarych danych jest dobrowolne. Ma PaniIPan prawo do cofnit;cia zgody w dowolnym 
momencie bez wprywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofni~ciem, 

8) rna PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych spowoduje brak mozliwosci loI.'Ydania 

jednorazowych 60-minutowych bilet6w specjalnych, 
J0) PanilPana dane osobowe nie podlegajl) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu. 



Zalftcznik N r 3 
do zarzftdzenia Nr ';4OVIII/21 
Prezydenta Miasta 
z dnia J.~ bbS"~ 2021 r. 

Rozliczenie wydanych bUetOw jednostki 

w semestrze ........................................... w roku 

nose podopiecznych na ktorych opiekunowie pobrali bilety 

)WlleU:ZIame 

................................. szt. 

Hose wydanych biletOw dla opiekunow 

................szt. 

Zwrot niewydanych hHetow 

.................................. szt. 

i podpis osoby 

za rozliczenie 


jednostki 1-""'£'"7<'" i podpis kierownika 


