
załącznik nr 2
PRZEPISY TARYFOWE

obowiązujące na trasie linii tramwajowej P 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do  przejazdu na  trasie  linii  tramwajowej  P  uprawnia  bilet  

jednorazowy MPK-Łódź  Spółka  z  o.o.  lub  bilet  okresowy 
imienny MPK-Łódź Spółka z o.o

2. Bilet  jednorazowy  ważny  jest  od  momentu  skasowania  lub 
zakupu w automacie na jeden przejazd, w jednym kierunku.

3. Pasażerowi  nie  wolno  odstępować  skasowanego  biletu  
jednorazowego innej osobie.

4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
5. W  razie  awarii  lub  uszkodzenia  pojazdu  w  czasie  jazdy,  

pasażerowi  posiadającemu  bilet  z  tego  pojazdu,  przysługuje 
prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem 
tej  samej  linii,  lub  pojazdem  zastępczym  podstawionym  przez 
MPK-Łódź Spółka z o.o.

II. OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY
PRZEJAZD LINIĄ P NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE I 
GMINY KSAWERÓW
Bilet jednorazowy normalny – 2,40 zł
Bilet jednorazowy ulgowy – 1,20 zł
Bilet okresowy 30–dniowy – 70.00 zł
1. Opłata za przewóz bagażu  o objętości  większej  od 48 dcm3 (np. 

60x40x20 cm)  oraz za przewóz psa (z wyjątkiem trzymanego na 
rękach  bądź  pełniącego  funkcję  przewodnika  osoby,  której  
towarzyszy)  w wysokości równej opłacie normalnej za przewóz 
osób. Opłata za bagaż obowiązuje bez względu na posiadane przez  
pasażera uprawnienia do ulg.

Uwaga!
W granicach administracyjnych miasta Łodzi obowiązują bilety  
Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi.

III. UPRAWNIENIA DO BEZPŁANYCH PRZEJAZDÓW 
LUB ULG W OPŁATACH

1. Uprawnienie  do  korzystania  z  bezpłatnych  przejazdów 
przysługuje:

1) posłom i senatorom RP,
2) inwalidom wojennym i wojskowym,
3) osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności  

oraz ich opiekunom w czasie podróży,
4) ociemniałym i ich przewodnikom,
5) uczniom  realizującym  obowiązek  szkolny  w  szkołach  

specjalnych  oraz  ich  opiekunom  w  przejazdach  z  miejsca 
zamieszkania do szkoły,

6) osobom, które ukończyły 70 lat,
7) dzieciom przed ukończeniem 4 lat, 
8) umundurowanym funkcjonariuszom Policji Państwowej 

i Straży Miejskiej,

9) kombatantom i wdowom lub wdowcom po kombatantach,
10) honorowym dawcom krwi,  którzy  oddali  ponad 20 litrów krwi  na  

podstawie zaświadczenia wydanego przez Stację krwiodawstwa,
11) pracownikom przewoźnika obsługującego linię.
2. Uprawnienie do korzystania z biletów ulgowych przysługuje:

1) uczniom i studentom szkół wyższych 
2) emerytom,  rencistom  nie  pozostającym  w  stosunku  pracy 

powodującym  zawieszenie  świadczeń  emerytalnych  lub 
rentowych  oraz  ich  współmałżonkom,  na  których  otrzymują 
dodatki rodzinne – przed ukończeniem 70 lat,

3) dzieciom w wieku od 4 do 7 lat,
4) osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny oraz osobom 

pobierającym świadczenia przedemerytalne.
3. Podróżni  uprawnieni  do  bezpłatnego  przejazdu  lub  ulg  

w opłatach za przejazd, obowiązani są posiadać w czasie jazdy 
ważne  dokumenty  potwierdzające  te  uprawnienia  (legitymację,  
zaświadczenie, dowód osobisty, odcinek renty lub emerytury).

IV. KONTROLA BILETÓW
1. Prawo  dokonywania  kontroli  biletowej  ma  osoba  posiadająca 

identyfikator  upoważniający  do  kontroli  biletów  wydany  przez  
MPK-Łódź Spółka z o.o., umieszczony w widocznym miejscu.

2. Kontroler jest uprawniony do kontroli biletów w pojeździe,  oraz 
do  nakładania  i  pobierania  opłat  dodatkowych  wymienionych  
w ust. 7.

3. W razie  stwierdzenia  podczas  kontroli  biletów  braku  ważnego  
biletu za przejazd osoby lub bagażu podróżny jest zobowiązany 
do uiszczenia należności za przejazd oraz opłaty dodatkowej. 

4. W  razie  odmowy  zapłacenia  należności  kontroler  biletów  ma 
prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie  
tożsamości w celu dochodzenia roszczenia.

5. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia 
tożsamości podróżnego  kontroler biletów ma prawo zwrócić się 
do  funkcjonariusza  Policji  lub  innych  organów  porządkowych  
o  podjęcie  czynności  zmierzających  do  ustalenia  tożsamości  
podróżnego.

6. Bilet,  co  do  którego  zachodzi  podejrzenie,  że  jest  fałszywy,  
kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem.

7. Podróżnemu  od  nałożonej  opłaty  dodatkowej  przysługuje 
odwołanie do MPK-Łódź Spółka z o.o. w terminie 30 dni od daty  
wystawienia wezwania.

8. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
1) 90 zł  - za przejazd bez ważnego biletu, 
2) 36 zł  - za naruszenie przepisów o przewozie zwierząt 

i rzeczy, a w szczególności:
− za  zabieranie  ze  sobą  do  środka  transportowego 

zwierząt  
i  rzeczy,  za których przewóz taryfa przewiduje opłaty  - 
bez uiszczania tych opłat, 

− za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy  
wyłączonych  z  przewozu  albo  rzeczy  dopuszczonych  
do  przewozu  na  warunkach  szczególnych  -  bez 
zachowania tych warunków.

9. W  przypadku  uiszczenia  opłaty  dodatkowej  w  ciągu  7  dni  
od daty  jej  nałożenia,  wysokość  tej  opłaty  obniża  się o 30%,  
a  w  przypadku  przedstawienia  biletu  okresowego  ważnego  
w  momencie  kontroli,  opłata  dodatkowa  zostaje  anulowana  
po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 9 zł.

10. We  wszystkich  nie  uregulowanych  niniejszymi  przepisami  
sprawach stosuje się postanowienia Prawa przewozowego oraz 
Kodeksu Cywilnego.

Zarząd MPK-Łódź Spółka z o.o.

WZORY OBOWIĄZUJĄCYCH BILETÓW
– dostępne w punktach sprzedaży

– dostępne w automatach zainstalowanych w pojazdach

UWAGA!  Na trasie linii tramwajowej P 
Łódź (Mały Skręt) – Pabianice (Wiejska) nie są ważne bilety 
autobusowe MZKPABIANICE

MPK-Łódź Spółka z o.o.
90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 6

Informacja  0-801 301 309
0-42 672 13 17

uwagi, wnioski  0-42 672 13 13
www.mpk.lodz.pl


