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UCHWAŁA NR L/1265/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920 i 1954 oraz z
2017 r. poz. 60 i 730) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 915 oraz z 2016 r. poz. 1954 i 2260), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia
opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1293),
zmienionej uchwałą Nr XLIII/1135/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1372), wprowadza się następujące zmiany:
1) w Przepisach taryfowych w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Łodzi, stanowiących załącznik Nr 1
do uchwały:
a) w § 2:
- po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:
„1a. W przypadku wnoszenia opłat bezgotówkowych w systemie wejście/wyjście, pierwszą czynnością, jaką pasażer jest zobowiązany dokonać bezpośrednio po wejściu do pojazdu jest przyłożenie bezstykowej karty płatniczej do urządzenia służącego do poboru opłat bezgotówkowych.
1b. W momencie zakończenia podróży w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, pasażer jest zobowiązany do ponownego przyłożenia bezstykowej karty płatniczej do urządzenia służącego do poboru
opłat bezgotówkowych. W przypadku braku potwierdzenia zakończenia podróży w ten sposób, opłata
za przejazd zostaje naliczona do końca trasy danego pojazdu.
1c. Wysokość opłat bezgotówkowych w systemie wejście/wyjście określa załącznik Nr 3 do uchwały.”,
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czas podróży i związana z nim opłata liczą się od momentu wniesienia opłaty lub przyłożenia
bezstykowej karty płatniczej do urządzenia służącego do poboru opłat bezgotówkowych.”,
b) w § 3:
- po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–2–

Poz. 2831

„3a. Miejsce przekroczenia strefy jako granicy taryf jest określone w rozkładzie jazdy linii komunikacyjnych wykraczających poza pierwszą strefę taryfową.”,
- dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
„14. Zasady wnoszenia i kontroli opłat, sposób reklamacji oraz pojazdy, w których system wejście/wyjście będzie wykorzystywany określa jednostka organizacyjna upoważniona do organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi.”,
c) w § 4:
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5)

osoby posiadające orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności wydane przez
zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub I grupę inwalidztwa wydaną przed
dniem 1 stycznia 1998 r. przez organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach
mundurowych podlegających Ministerstwu
Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych i Administracji lub wypis lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności
do pracy i samodzielnej egzystencji

bilet specjalny, o którym mowa w § 5
lub dokument, na podstawie którego bilet ten może
zostać wydany (legitymacja lub orzeczenie zespołu do
spraw orzekania o niepełnosprawności, wypis z treści
orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub wypis z treści orzeczenia organu
orzekającego o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji);
ponadto w czasie podróży pasażer powinien posiadać
dokument stwierdzający jego tożsamość;

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
8)

dzieci i młodzież z upośledzeniem narządu
ruchu do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

9)

wyłącznie podczas podróży na trasie: dom –
ośrodek rehabilitacyjny, dom – warsztaty terapii zajęciowej, osoby:
a) uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku,
b) uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej.
Osoby, o których mowa w lit. a i b muszą
spełniać jeden z poniższych warunków:
- posiadać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- posiadać orzeczenie o zaliczeniu
do I bądź II grupy inwalidów, wydane i ważne
przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
- posiadać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez organ
orzekający o niepełnosprawności dla celów
korzystania z ulg i uprawnień
na podstawie odrębnych przepisów

legitymacja lub orzeczenie o niepełnosprawności z
powodu upośledzenia narządu ruchu wydane przez
zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności bądź
bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie ww. dokumentów;
bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów
oraz zaświadczenia specjalistycznej jednostki służby
zdrowia (zaświadczenia kierownika ośrodka rehabilitacyjnego lub warsztatów terapii zajęciowej); ponadto
w czasie podróży pasażer powinien posiadać zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania
uprawnionego i ośrodka rehabilitacyjnego
lub warsztatu terapii zajęciowej, wydane
przez te placówki;

d) w § 6 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
14)

osoby zatrudnione w zakładzie pracy chronionej, spełniające jeden z poniższych warunków:
a) posiadające orzeczenie

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany
na czas określony (w terminie „od” - „do”)
na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów i
zaświadczenia zakładu pracy chronionej; ponadto w

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–3–

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b) posiadające orzeczenie o zaliczeniu
do I bądź II grupy inwalidów, wydane i ważne przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
c) posiadające orzeczenie o umiarkowanym
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celów korzystania z ulg i uprawnień
na podstawie odrębnych przepisów – przysługuje 90% ulgi od wartości stanowiącej
iloczyn ceny biletu normalnego jednodniowego oraz liczby dni
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czasie podróży pasażer powinien posiadać dokument
stwierdzający jego tożsamość.

e) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 3 pkt 1-3 obniża się o 60% w przypadku wniesienia
opłaty na miejscu u kontrolera biletów za potwierdzeniem wpłaty lub w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.”;
2) w załączniku Nr 2 do uchwały:
a) pkt II otrzymuje brzmienie:
II

1.

2.

3.

4.

Bilety grupowe dostępne w biletomatach, punktach sprzedaży biletów
długookresowych oraz poprzez
aplikację mobilną
Bilet grupowy jednodniowy 2 plus 3
ważny dla grup składających się z 1
lub 2 osób dorosłych podróżujących
z 1 do 3 dzieci w wieku
do ukończenia 18 roku życia
Bilet grupowy pięciodniowy 2 plus
3 ważny dla grup składających się z 1
lub 2 osób dorosłych podróżujących
z 1 do 3 dzieci w wieku
do ukończenia 18 roku życia
Bilet grupowy weekendowy 2 plus 3
ważny od godz. 18:00 w piątek do
godz. 03:00 w najbliższy poniedziałek
dla grup składających się z 1 lub 2
osób dorosłych podróżujących
z 1 do 3 dzieci w wieku
do ukończenia 18 roku życia
Bilet grupowy jednodniowy 2 plus
30 ważny dla grup składających się z
1 lub 2 osób dorosłych (opiekunów)
i do 30 dzieci w wieku szkolnym
do ukończenia 18 roku życia

15,00 zł

---

---

18,00 zł

50,00 zł

---

---

60,00 zł

15,00 zł

---

---

18,00 zł

32,00 zł

---

---

38,40 zł

b) pkt V otrzymuje brzmienie:
V

1.

2.

Bilety krótkookresowe
na okaziciela dostępne w biletomatach, punktach sprzedaży biletów
długookresowych, poprzez aplikację
mobilną lub kodowane na nośniku
elektronicznym
Bilet 5-dniowy na okaziciela ważny
przez 5 kolejnych dni kalendarzowych począwszy
od dnia skasowania (dla biletów
papierowych) lub od dnia wskazanego przez pasażera
(dla biletu kodowanego na nośniku
elektronicznym)
Bilet weekendowy na okaziciela
ważny od godz. 18:00 w piątek
do godz. 03:00 w najbliższy poniedziałek

33,00 zł

16,50 zł

---

---

39,60 zł

19,80 zł

10,00 zł

5,00 zł

---

---

12,00 zł

6,00 zł
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c) dodaje się pkt VI i VII w brzmieniu:
VI
1.
2.
VII

1.
2.

Bilet Seniora imienny ważny dla
osoby, która ukończyła 65 rok życia
Bilet Seniora 30-dniowy imienny na
wszystkie linie
Bilet Seniora 12-miesięczny imienny
na wszystkie linie
Bilet Ucznia imienny ważny dla
dziecka uczęszczającego do szkoły
podstawowej
Bilet Ucznia 30-dniowy imienny na
wszystkie linie
Bilet Ucznia 12-miesięczny imienny
na wszystkie linie

25,00 zł

---

---

---

---

---

250,00 zł

---

---

---

---

---

10,00 zł

---

---

---

---

---

100,00 zł

---

---

---

---

---

3) dodaje się załącznik Nr 3 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 2 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.;
2) § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 16 września 2017 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz Kacprzak
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Załącznik
do uchwały Nr L/1265/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 24 maja 2017 r.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/1108/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 22 lutego 2017 r.
Opłaty bezgotówkowe w systemie wejście/wyjście

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Cena za przeje- Cena za przeje- Cena za przejeOpłaty bezgotówkowe w systemie
Cena za przejeCena za przeje- Cena za przejewejście/wyjście, obowiązujące w formie chany przystanek, chany przysta- chany przysta- chany przystachany przysta- chany przystanek,
taryfa
nek,
taryfa
nek,
taryfa
pilotażu w oznakowanych pojazdach taryfa normalna –
nek, taryfa
nek, taryfa
ulgowa
normalna
ulgowa
wyposażonych w elektroniczne urządzeStrefa 1
normalna
ulgowa
– Strefa 1
– Strefa 2
– Strefa 2
nia służące do poboru opłat w systemie
– Strefa 1+2
– Strefa 1+2
wejście/wyjście
pierwszy przystanek
1,00 zł
0,50 zł
1,00 zł
0,50 zł
1,00 zł
0,50 zł
od 2 do 7 przystanku, za każdy przysta0,20 zł
0,10 zł
0,20 zł
0,10 zł
0,20 zł
0,10 zł
nek
od 8 do 13 przystanku, za każdy przy0,10 zł
0,05 zł
0,10 zł
0,05 zł
1,00 zł
0,05 zł
stanek
od 14 do 20 przystanku, za każdy przy0,08 zł
0,04 zł
0,08 zł
0,04 zł
0,08 zł
0,04 zł
stanek
21 i każdy następny przystanek
0,06 zł
0,03 zł
0,06 zł
0,03 zł
0,06 zł
0,03 zł

