
 

 

UCHWAŁA NR LVII/1375/17 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 20 września 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 samorzą-

dzie 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 uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XLIII/1135/17 z dnia 15 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1372), Nr L/1265/17 z dnia 24 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2831) i Nr 

LVI/1348/17  z dnia 30 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Przepisach taryfowych w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Łodzi, stanowiących załącznik Nr 1 

do uchwały: 

a) w § 8: 

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie stwierdzenia przez kontrolera, o którym mowa w § 7, zaistnienia co najmniej jednego z 

następujących zdarzeń: 

1) brak biletu, 

2) posiadanie biletu nieważnego za przejazd, 

3) brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu, 

4) brak dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu, 

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

6) brak dokumentu uprawniającego do przejazdu przy wykorzystaniu biletu określonego w pkt. VI, VII 

lub VIII załącznika Nr 2 do uchwały 

– pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości określonej w ust. 3 oraz w 

sytuacji określonej w pkt 1-4 i 6 – opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednorazowego 

czasowego do 60 minut.”, 

- ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób: 

1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1-3 jako 3-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego 

imiennego na wszystkie linie strefy 1; 

2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 jako 2-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego 

imiennego na wszystkie linie strefy 1; 

3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 jako 6-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego 

imiennego na wszystkie linie strefy 1; 

4) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6 jako 2-krotność ceny biletu normalnego 30-dniowego 

imiennego na wszystkie linie strefy 1.”, 

b) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 i 6 opłata dodatkowa zostaje anulowana, zaś 

uiszczona podlega w całości zwrotowi, w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej, określonej w ust. 

4 i przedstawienia w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2: 

1) ważnego w czasie kontroli biletu długookresowego imiennego; 

2) aktualnego w dniu kontroli dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub 

ulgowego; 

3) ważnego w czasie kontroli biletu bądź dokumentu, określonego w pkt. VI, VII i VIII załącznika Nr 2 

do uchwały.”; 

2) w załączniku Nr 2 do uchwały: 

a) pkt VI i VII otrzymują brzmienie: 

VI Bilet Seniora imienny ważny  
dla osoby, która ukończyła 65 rok 
życia, posiadającej w czasie podróży 

dokument potwierdzający jej wiek  

 

1. Bilet Seniora 30-dniowy imienny na 

wszystkie linie 
25,00 zł --- --- --- --- --- 

2. Bilet Seniora 12-miesięczny imienny 

na wszystkie linie 
250,00 zł --- --- --- --- --- 

VII Bilet Ucznia imienny ważny  
dla dziecka uczęszczającego  
do szkoły podstawowej i gimnazjal-

nej, posiadającego w czasie podróży 
legitymację szkolną 

 

1. Bilet Ucznia 30-dniowy imienny na 

wszystkie linie 
10,00 zł --- --- --- --- --- 

2. Bilet Ucznia 12-miesięczny imienny 
na wszystkie linie 

100,00 zł --- --- --- --- --- 

b) dodaje się pkt VIII w brzmieniu: 

VIII Bilet Juniora imienny ważny  
dla dziecka od 4 roku życia  
do momentu rozpoczęcia nauki w 

szkole, posiadającego w czasie 

podróży dokument potwierdzający 
jego wiek 

 

1. Bilet Juniora 30-dniowy imienny na 

wszystkie linie 
10,00 zł --- --- --- --- --- 

2. Bilet Juniora 12-miesięczny imienny 

na wszystkie linie 
100,00 zł --- --- --- --- --- 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Tomasz Kacprzak 
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