ZARZ;\DZENIE Nr B6'fZ NIl/I8
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia )8 c,urc.v(,o.l. 2018 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego
biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Lodzi
oraz wzor6w wniosk6w 0 jego wydanie.
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 17 ust. 3a, art. 71b ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemie oswiaty (Oz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) oraz uchwaly Nr XLIII1108/17
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia oplat za uslugi
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1293)
zrnienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr XLIIII1135/17 z dnia 15 marca 2017 r.
(Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1372), Nr Ll1265/17 z dnia 24 maja 2017 r. (Oz. Urz.
Woj. Lodzkiego poz. 2831), Nr LVI/1348/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Oz. Urz. Woj.
Lodzkiego poz. 3940), Nr LVIII1375117 z dnia 20 wrzesnia 2017 r. (Oz. Urz. Woj.
Lodzkiego poz. 4183), Nr LXVI1663/18 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego
poz. 743), NrLXIXl1750118 z dnia 28 marca 2018 r. (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1587),
Nr LXIXl1751118 z dnia 28 marca 2018 r. (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1588)
i Nr LXXIl1840/18 z dnia 16 maja 2018 r. (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2957)
zanqdzam, co nastliPuje:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

§ 1. Ilekroc w zarzlldzeniu lub za1llcznikach do zarzlldzenia jest mowa 0:
uchwale - nalezy przez to rozumiec uchwaloy XLIII 11 08117 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 22lutego 2017 r.;
jednostce - nalezy przez to rozumiec przedszkola i szkoly specjalne, przedszkola i szkoly
ogolnodostypne oraz szkoly z klasami integracyjnymi, ktorych siedziby znajdujll siy na
terenie miasta Lodzi;
placowce - nalezy przez to rozumiec osrodki rehabilitacji lub warsztaty terapii
..
.
ZajOYCIOWej;
bilecie - nalezy przez to rozumiec jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny, 0 ktorym
mowa w § 4 pkt 15 i 16 za1llcznika Nr 1 do uchwaly;
ZOiT - nalezy przez to rozumiec Zarzlld Orog i Transportu;
podopiecznym - nalezy przez to rozumiec osoboy, na ktor'l opiekun pobiera bilet,
wymienion'l w § 4 pkt 5, 7 i 8 zal'lcznika Nr 1 do uchwaly.

§ 2. Wprowadzam do stosowania bilet, ktorego wzor okresla zal'lcznik Nr 1
do zarz'ldzenia.

do
1)
2)
3)

§ 3. Bilety dla opiekunow podopiecznych wymienionych w § 4 pkt 5 zal'lcznika Nr 1
uchwaly wydaje bezposrednio ZOiT, na podstawie nastoypuj'lcych dokumentow:
prawidlowo wypelnionego wniosku, zlozonego wedlug wzoru stanowi'lcego cZysc I
zal'lcznika Nr 2 do zarz'ldzenia;
zaSwiadczenia 0 uczoyszczaniu do placowek, wydanego wedlug wzoru stanowillcego
cZysc II zal'lcznika Nr 2 do zarz'ldzenia;
oryginalu orzeczenia 0 stopniu niepelnosprawnosci wydanego przez Zespol
ds. Orzekania 0 Stopniu Niepelnosprawnosci lub wypisu lekarza orzecznika ZUS,
przedstawionego do wgilldu.

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

§ 5. 1. Bilety przysluguj /! i mog/! bye wykorzystane wyl/!cznie w okresie od dnia
zlozenia wniosku do ostatniego dnia danego semestru szkolnego, w ilosci dwoch sztuk
na kazdy dzien roboczy przypadaj/!cy w tym okresie (od poniedzialku do pi/!tku), nie
wczesniej jednak niz od pierwszego dnia danego semestru szkolnego. Za dany semestr
szkolny przyjmuje sicr:
1) dla jednostek - okres okreslony przez dyrektora jednostki, zgodnie z obowi¥uj/!cym
rozporz/!dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603);
2) dla placowek - okres od dnia I wrzesnia do dnia 31 stycznia roku nastcrpnego dla
semestru pierwszego oraz okres od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca kazdego roku dla
semestru drugiego.
2. Bilety mog/! bye wydawane wyl/!cznie jednemu z rodzicow lub opiekunow
podopiecznego, b/!di tez samemu podopiecznemu, po przekroczeniu przez niego 18 roku
zycia i tylko w jednej jednostce lub placowce.
§ 6. lednostki zobowi/!zane s/! do:
1) skladania do ZDiT pisemnych zapotrzebowaD. na bilety wraz z podaniem ilosci
podopiecznych, ktorych opiekunowie, wedlug ewidencj i prowadzonej przez jednostki,
s/! uprawnieni do pobierania biletow;
2) pobierania z magazynu ZDiT biletow, w ilosci zgodnej ze zlozonym zapotrzebowaniem;
3) rozliczania sicr ze ZDiT z pobranych biletow, zwrotu niewydanych biletow oraz skladania
informacji wg wzoru okreslonego w zal/!czniku Nr 3 do zarz/!dzenia, w terminie 14 dni
od dnia zakonczenia kazdego semestru.
§ 7. Wykonanie zarz/!dzenia powierzam Dyrektorowi Zarz/!du Drog i Transportu
oraz Dyrektorowi Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta
Lodzi.
§ 8. Traci moc zarz/!dzenie Nr 1866NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 lutego
2012 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.
§ 9. Zarz/!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z moc/! od dnia 25 maja 2018 r.

Zal,!cznik Nr I
do zaI"Z'ldzenia Nr 86UNIV 18
Prezydenta Miasta Lodzi
zdnia is mtwca 20 18 r.

60-MINUTOWY BILET SPECJALNY

ZA

0123456
WAnlY
OOMOMEHTU
SKASCN/ANIA

Jednorazowego 60·minutowego biletu
specjalnego nie molna '",czyc z innyml biletami.
Do stosowania w <*li powszednle oct poniedziaJku
dopi"tku.
Bilet wainy W semestrze ..... roku szkolnego
............. , jednak nle dlutej nit do dnia

Zah)cznik Nr 2
do zarz<jdzenia Nr 861.2 NIl/I 8
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia Ail ~(.da 2018 r.

I.

WNIOSEK

o WYDANIE JEDNORAZOWYCH 60-MINUTOWYCH BILETOW SPECJALNYCH
OBOWI~ZUJ~CYCH W SRODKACH LOKALNEGO TRANSPORTU

ZBIOROWEGO W LODZI
(wypelnia pelnoletni podopieczny lub jeden z rodzic6w bqdi opiekun prawny podopiecznego)

semestr....................... I rok szkolny.....................
Dane podopiecznego

1) Imi~: .................................................................................................... ..
2) Nazwisko: ............................................................................................................................... .

IIIIIIIIIIII

3) PESEL:

Prow;

0 wydanie jednorazowych bilet6w specjalnych obowi/lZujllcych w srodkach lokalnego
transportu zbiorowego w Lodzi. lednoczesnie oswiadczam, ze:
pobrane bilety wykorzystam zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w § 4 pkt 15 i 16 zalllcznika
Nr I do uchwaly,
na podopiecznego, kt6rego dane sll okreslone w pkt 1-3 niniejszego wniosku, na dany semestr
szkolny nie zlozono wniosku ani nie pobrano bilet6w w innychjednostkach.

POUCZENIE
W przypadku zagubienia bqdi zniszczenia pobranych. a niewykorzystanych biletow. duplikaty
nie b~dq wydawane.
Bilety mozna pobrac tylko w jednej jednostce (przedszkola lub szkoly specjalne, szkoly z klasq
integracyjnq) lub placowce (warsztaty terapii zaj~ciowej lub osrodki rehabilitacji).
Kto w celu osiqgni~cia korzysci majqtkowej pobiera bitety w ilosci wi~kszej niz przyslugujqca
na podstawie uchwaly, podlega odpowiedzialnosci kamej na podstawie art. 286 Kodeksu kornego.

czytelny podpis podopiecznego
lub rodzica bqdi opiekuna prawnego
podopiecznego

OSWIADCZENIE
NaleZy wyrazic

zgod~

na przetwarzanie przez ZafZl!d Dr6g i Transportu danych osobowych

ujawniaj,!cych stan zdrowia.

Wyraiam

zgod~

na przetwarzanie przez Zarzljd Drog i Transportu moich danych osobowychl

danych osobowych moich dziecilpodopiecznych, ujawniajljcych stan zdrowia, podanych
we wniosku i zawartych w przedstawionych do wglljdu dokumentach uprawniajljcych 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 zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Mam prawo wycofac ww. zgod~ w dowolnym momencie.

czytelny podpis

II.

ZASWIADCZENIE

(wypelnia kierownik warsztat6w terapii zaNciowej bqdi osrodka rehabilitacji)

piecz~c plac6wki

data wystawienia zaswiadczenia

Zaswiadczam, ze:
1) ....................................................................................... ucz<;szcza na zaj<;cia do naszej
imi? i nazwisko uprawnionego

placowki w semestrze szkolnym* ............................... roku szkolnego ..................................... .
2) osobie,

0

ktorej mowa w pkt 1, placowka nie zapewnia transportu.

podpis i pieczfc kierownika plac6wki

* Semestr pierwszy trwa od dnia lwrzesnia do dnia 31 stycznia nastfpnego roku, semestr drugi od dnia llutego
do dnia 30 czerwca danego roku.

III.

AKCEPTACJAlBRAK AKCEPTACJI ZDiT**

PotwierdzamlNie potwierdzam** spelnienie/a warunkow okreslonych w uchwale i wydajc;
niniejszym .............. szt. (slownie ..................................................................................... ..
sztuk) biletow na semestr .............................................................. roku szkolnego
............................................................. .1 nie wydajc; jednorazowych 60-minutowych biletow
specjalnych. **
Lodz, dnia ..................... .
czytelny podpis i pieczqtka pracownika ZDiT

**

niepotrzebne skreslic

IV.

POKWITOWANIE

Niniejszym kwituj~ odbi6r .............. szt. (slownie ............................................................ sztuk)
bilet6w.
L6di, dnia .................... ..
czytelny podpis podopiecznego
tub rodzica bqdi opiekuna prawnego
podopiecznego

Informuj~.

ie:
administratorem PanilPana danych osobowych jest Zarz'!-d Dr6g i Transportu, 90-447 L6di, ul. Piotrkowska 173,
dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl,
dane osobowe przetwarzane bcrd'l- w celu wydawania jednorazowych 60-minutowych biletow specjalnych
upowaZniaj,!cych do bezplatnych przejazd6w srodkami lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi, na podstawie
uchwaly Nr XLlIlllOS/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 22 lutego 2017 r. (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r.
poz. 1293 z pom. zm.).
4) dane b~d'l- przekazywane podmiotom, Z kt6rymi ZDiT rna podpisan'l- umowc; na przetwarzanie danych osobowych,
5) dane bydZj. przechowywane przez okres 5 lat,
6) posiada PanilPan prawo zl!dania od administratora danych dost<;pu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuni<;cia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych,
7) w zakresie danych ujawniaj,!cych stan zdrowia, podanych we wniosku i zawartych w przedstawionych do wgl'ldu
dokurnentach podanie pozosta}ych danych jest dobrowolne. Ma PanilPan prawo do cofni<;cia zgody w dowolnyrn
rnornencie bez wplywu na zgodnosc z prawern przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofni<;ciern,
8) rna PaniIPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest wyrnogiern ustawowym, niepodanie danych spowoduje brak rnozliwosci wydania
jednorazowych 60-minutowych biletow specjalnych,
10) PanilPana dane osobowe nie podlegaj'l zautornatyzowanemu podejrnowaniu decyzji, w tyrn profilowaniu.

I)
2)
3)

Zal~cznik Nr 3
do zarz~dzenia N r 86r2 NIIII8
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 18 uet{.I.(R 2018 r.

Rozliczenie wydanych biletow przez jednostki
w semestrze ........................................... w roku szkolnym ..........................................................

IIose podopiecznych na ktorych opiekunowie pobrali bilety

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

IIose wydanych biletow dla opiekunow
................................... szt.

Zwrot niewydanych biletow
.................................. szt.

Pieczyc i podpis osoby
odpowiedzialnej za rozliczenie

Pieczyc jednostki

Pieczyc i podpis kierownika jednostki

