
§ 1. 
1. Przepisy obowi¹zuj¹ na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego Miasta £odzi i na liniach miêdzygminnych funkcjonuj¹cych

na zasadach okreœlonych w porozumieniach miêdzygminnych, w których Miasto £ódŸ wystêpuje w charakterze strony.
2. Na podstawie umów zawartych miêdzy Miastem £ódŸ a podmiotami organizuj¹cymi lub wykonuj¹cymi przewozy poza systemem lokalnego 

transportu zbiorowego w £odzi, w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w £odzi uznawane za wa¿ne mog¹ byæ bilety sprzedawane lub 
honorowane przez te podmioty. W przypadku gdy przewidywane wp³ywy do bud¿etu Miasta £odzi wynikaj¹ce z zawartych umów bêd¹ 
kszta³towa³y siê na poziomie powy¿ej 75% cen biletów przewidzianych w za³¹cznikach Nr 2 do uchwa³y, dla zawarcia i wypowiedzenia umów z 
ww. podmiotami nie jest wymagana zgoda Rady Miejskiej w £odzi.

 

§ 2. 
1. Pierwsz¹ czynnoœci¹, jak¹ pasa¿er jest zobowi¹zany dokonaæ bezpoœrednio po wejœciu do pojazdu jest skasowanie biletu za przejazd o ³¹cznym 

nominale równym co najmniej op³acie za podró¿ w wybranym przez niego przedziale czasowym, b¹dŸ zakup biletu:
1) za pomoc¹ systemu p³atnoœci mobilnych;
2) w pojeŸdzie i jego skasowanie.

1a. W przypadku wnoszenia op³at bezgotówkowych w systemie wejœcie/wyjœcie, pierwsz¹ czynnoœci¹, jak¹ pasa¿er jest zobowi¹zany dokonaæ 
bezpoœrednio po wejœciu do pojazdu jest przy³o¿enie bezstykowej karty p³atniczej do urz¹dzenia s³u¿¹cego do poboru op³at 
bezgotówkowych.

1b. W momencie zakoñczenia podró¿y w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, pasa¿er jest zobowi¹zany do ponownego przy³o¿enia 
bezstykowej karty p³atniczej do urz¹dzenia s³u¿¹cego do poboru op³at bezgotówkowych. W przypadku braku potwierdzenia zakoñczenia 
podró¿y w ten sposób, op³ata za przejazd zostaje naliczona do koñca trasy danego pojazdu.

1c. Wysokoœæ op³at bezgotówkowych w systemie wejœcie/wyjœcie okreœla za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y.
2. Czas podró¿y i zwi¹zana z nim op³ata licz¹ siê od momentu wniesienia op³aty lub przy³o¿enia bezstykowej karty p³atniczej do urz¹dzenia 

s³u¿¹cego do poboru op³at bezgotówkowych.
2a. Do dnia 31 grudnia 2019 r. bilety jednorazowe, o których mowa w pkt I.1 lit. a za³¹cznika Nr do uchwa³y staj¹ siê biletami do 40 min., 

natomiast bilety, o których mowa w pkt I.1 lit. b za³¹cznika Nr 2 do uchwa³y staj¹ siê biletami do 60 min.. 
3. W przypadku decyzji pasa¿era o wyd³u¿eniu podró¿y, jest on zobowi¹zany przed up³ywem poprzedniego przedzia³u czasowego dokonaæ 

w³aœciwego dope³nienia op³aty za przejazd, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹. Zasada dope³nienia op³aty za podró¿ dotyczy wy³¹cznie biletów 
jednorazowych czasowych, za wyj¹tkiem biletów jednodniowych.

4. Do kontroli nale¿y zachowaæ wszystkie bilety za przejazd od czasu rozpoczêcia podró¿y.
5. W przypadku wyboru biletów jednodniowych, biletów grupowych oraz biletów krótkookresowych na okaziciela w momencie rozpoczêcia podró¿y 

nale¿y w tym samym czasie wnieœæ ca³¹ op³atê za przejazd. 
6. Wniesiona op³ata uprawnia pasa¿era do przesiadania siê do dowolnie wybranego pojazdu komunikacji miejskiej, w ramach op³aconego 

przedzia³u czasowego. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza siê do czasu podró¿y. Okres wa¿noœci biletu przed³u¿a siê odpowiednio o 
wyd³u¿ony czas podró¿y, spowodowany opóŸnieniem siê pojazdu, w stosunku do obowi¹zuj¹cego rozk³adu jazdy.

7. Zakupione bilety jednorazowe nie podlegaj¹ zwrotowi.

§ 3. 
1. Bilety strefy 1  uprawniaj¹ do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w £odzi w granicach administracyjnych Miasta £odzi.
2. Bilety strefy 2  uprawniaj¹ do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto 

£ódŸ podpisa³o stosowne porozumienia miêdzygminne.
3. Bilety strefy 1+2  uprawniaj¹ do przejazdów w granicach administracyjnych Miasta £odzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi 

Miasto £ódŸ podpisa³o stosowne porozumienia miêdzygminne.
3a. Miejsce przekorczenia strefy jako granicy taryf jest okreœlone w rozk³adzie jazdy linii komunikacyjncyh wykraczaj¹cych poza pierwsz¹ strefê 

taryfow¹.
4. Bilety d³ugookresowe liniowe, o których mowa w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y, uprawniaj¹ do przejazdu pojazdami dwóch linii komunikacyjnych, 

które posiadaj¹ co najmniej jeden wspólny punkt przesiadkowy, wybranych przez pasa¿era w chwili zakupu biletu, lub pojazdami innych linii, 
których trasy na danym odcinku œciœle pokrywaj¹ siê z trasami wybranych linii. 

5. Bilety d³ugookresowe na wszystkie linie, o których mowa w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y, uprawniaj¹ do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach 
komunikacyjnych w³aœciwych dla wybranej przez pasa¿era strefy taryfowej, z zastrze¿eniem ust.6. 

6. Bilety w³aœciwe dla strefy 1 oraz strefy 1+2 obowi¹zuj¹ równie¿ w poci¹gach przewoŸników kolejowych, z którymi Miasto £ódŸ zawar³o stosowne 
umowy, wy³¹cznie w granicach administracyjnych Miasta £odzi.

7. Zakup biletów d³ugookresowych nastêpuje poprzez zakodowanie biletu na elektronicznej karcie zbli¿eniowej bêd¹cej noœnikiem biletów w formie 
elektronicznej.

8. Daty wa¿noœci biletów d³ugookresowych, o których mowa w  za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y, okreœla pasa¿er. 
9. Bilety d³ugookresowe s¹ wa¿ne we wszystkie dni tygodnia na liniach dziennych i nocnych.
10. Pasa¿er ma prawo do nabycia biletu d³ugookresowego nie wczeœniej ni¿ 30 dni przed pocz¹tkiem jego okresu wa¿noœci. 
11. Bilety krótkookresowe na okaziciela i d³ugookresowe na okaziciela nie podlegaj¹ zwrotowi.
12. Pasa¿er na swój wniosek mo¿e otrzymaæ zwrot równowartoœci biletu d³ugookresowego imiennego, nie póŸniej ni¿ 14 dni przed up³ywem jego 

wa¿noœci w kwocie proporcjonalnej do czasu jego wykorzystania, po potr¹ceniu 10% zwracanej kwoty, stanowi¹cej op³atê manipulacyjn¹.
13. Wzory, formy oraz zasady sprzeda¿y biletów okreœla jednostka organizacyjna upowa¿niona do organizacji i zarz¹dzania lokalnym transportem 

zbiorowym w £odzi.
14. Zasady wnoszenia i kontroli op³at, sposób reklamacji oraz pojazdy, w których system wejœcie/wyjœcie bêdzie wykorzystywany okreœla jednostka 

organizacyjna upowa¿niona do organizacji i zarz¹dzania lokalnym transportem zbiorowym w £odzi.

PRZEPISY TARYFOWE
W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W £ODZI

Uwagi dotycz¹ce funkcjonowania komunikacji miejskiej przyjmuje Dzia³ Obs³ugi Klienta
MPK-£ódŸ Spó³ka z o.o.  w Biurze Obs³ugi Klienta przy ul. Tramwajowej 6.
Telefon informacyjny w sprawie po³¹czeñ komunikacyjnych, przepisów porz¹dkowych
i taryfowych, punktów sprzeda¿y biletów czynny ca³¹ dobê: INFOLINIA 42 638-90-20,
0-801-301-309 (koszt wed³ug cennika operatora)
www.mpk.lodz.pl , www.migawka.lodz.pl

§ 7. 

     
§ 8. 

1. W razie stwierdzenia przez kontrolera, o którym mowa w § 7, zaistnienia co najmniej jednego z nastêpuj¹cych zdarzeñ:
1) brak biletu;
2) posiadanie biletu niewa¿nego za przejazd;
3) brak dokumentu uprawniaj¹cego do bezp³atnego przejazdu;
4) brak dokumentu uprawniaj¹cego do ulgowego przejazdu;
5) spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny
6) brak dokumentu uprawniaj¹cego do przejazdu przy wykorzystaniu biletu okreœlonego w pkt. VI, VII lub VIII za³acznika Nr 2 do uchwa³y
 - pasa¿er jest zobowi¹zany do uiszczenia op³aty dodatkowej, w wysokoœci okreœlonej w ust. 3, oraz w sytuacji okreœlonej w pkt. 1-4 i 6

- op³aty za podró¿ o wartoœci równej cenie biletu jednorazowego czasowego do 60 minut.
2. Op³ata dodatkowa, o której mowa w ust. 1, podlega zap³acie w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu zobowi¹zuj¹cego do jej 

uiszczenia. 
3. Z zastrze¿eniem ust. 4, wysokoœæ op³aty dodatkowej ustala siê w nastêpuj¹cy sposób:

1) w przypadku okreœlonym w ust. 1 pkt 1 i 3 jako 3-krotnoœæ ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1;
2) w przypadku okreœlonym w ust. 1 pkt 4 jako 2-krotnoœæ ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1;
3) w przypadku okreœlonym w ust. 1 pkt 5 jako 6-krotnoœæ ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1;
4) w przypadku okreœlonym w ust. 1 pkt 6 jako 2-krotnoœæ ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1;

4. Op³atê dodatkow¹, o której mowa w ust. 3 pkt 1 - 3 obni¿a siê o 60% w przypadku wniesienia op³aty na miejscu u kontrolera biletów za 
potwierdzeniem wp³aty lub w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu zobowi¹zuj¹cego do jej uiszczenia.

    
§ 9. 

1. W sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 op³ata dodatkowa zostaje anulowana, zaœ uiszczona podlega w ca³oœci zwrotowi, w przypadku 
op³acenia op³aty manipulacyjnej, okreœlonej w ust. 4 i przedstawienia w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu, o którym mowa
w § 8 ust. 2:
1) wa¿nego w czasie kontroli biletu d³ugookresowego imiennego;
2) aktualnego w dniu kontroli dokumentu poœwiadczaj¹cego uprawnienie do przejazdu bezp³atnego lub ulgowego;
3) wa¿nego w czasie kontroli biletu b¹dŸ dokumentu, okreœlonego w pkt. VI, VII i VIII za³¹cznika Nr 2 do uchwa³y.

2. W przypadku przedstawienia wa¿nego w czasie kontroli biletu d³ugookresowego imiennego lub aktualnego w dniu kontroli dokumentu 
poœwiadczaj¹cego uprawnienie do przejazdu bezp³atnego po up³ywie terminu okreœlonego w § 9 ust. 1, nie póŸniej ni¿ w terminie okreœlonym
w § 10 ust. 1, op³atê dodatkow¹ obni¿a siê do wysokoœci  kwoty okreœlonej w § 8 ust. 3 pkt 2

3. W przypadku kradzie¿y dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, po przedstawieniu przez pasa¿era zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego 
zg³oszenie zdarzenia, wydanego przez Policjê, op³ata dodatkowa zostaje anulowana, a op³ata manipulacyjna, o której mowa w ust. 1, nie zostaje 
naliczona.

4. Wysokoœæ op³aty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, ustala siê jako 5-krotnoœæ ceny najtañszego biletu jednorazowego czasowego 
normalnego.

5. W przypadku awarii biletomatu mobilnego w pojeŸdzie, potwierdzonej przez kontrolera biletów lub przewoŸnika:
1) op³ata dodatkowa zostaje anulowana, zaœ uiszczona podlega w ca³oœci zwrotowi, po wniesieniu op³aty za podró¿ o wartoœci równej cenie 
biletu jednorazowego czasowego do 60 minut w ci¹gu 7 dni od daty wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2.
2) op³ata dodatkowa nie zostaje na³o¿ona po wniesieniu op³aty za podró¿ o wartoœci równej cenie biletu jednorazowego czasowego
do 60 minut na miejscu u kontrolera biletów.

    
§ 10. 

1. Od na³o¿onej op³aty dodatkowej, o której mowa w § 8, pasa¿erowi przys³uguje mo¿liwoœæ z³o¿enia odwo³ania w terminie 3 miesiêcy od dnia 
wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2. Wniesienie odwo³ania nie zwalnia z obowi¹zku uiszczenia op³aty dodatkowej
i nie ma wp³ywu na bieg terminu okreœlonego w § 8 ust. 4.

2. Rozpatrywanie odwo³añ, o których mowa w ust. 1, nastêpuje zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 
2006 r. w sprawie ustalania stanu przesy³ek oraz postêpowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266)

Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XLII/1108/17 
Rady Miejskiej w £odzi z dnia 22 lutego 2017 r.

z póŸniejszymi zmianami

Kontroli biletów dokonuj¹ kontrolerzy upowa¿nieni imiennie przez kierownika jednostki, o której mowa w § 3 ust. 13. 

§ 5. 
Zasady oraz miejsce wydawania biletów specjalnych kodowanych na elektronicznej karcie zbli¿eniowej bêd¹cej noœnikiem biletów specjalnych w 
formie elektronicznej, na podstawie dokumentów uprawniaj¹cych pasa¿era do bezp³atncyh lub ulgowych przejazdów, okreœla jednostka, o ktorej 
mowa w § 3
ust 13. 

§ 6. 
Do ulgowych przejazdów uprawnieni s¹: 

§ 4. 
Do bezp³atnych przejazdów uprawnieni s¹: 

kombatanci zaœwiadczenie lub legitymacja kombatancka wystawiona przez w³aœciwy Zarz¹d 
Okrêgowy Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych b¹dŸ 
zaœwiadczenie wystawione przez Urz¹d ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych;

dzieci i m³odzie¿ do 26 roku ¿ycia, uczêszczaj¹ce do 
szkó³ publicznych lub posiadaj¹cych uprawnienia szko³y 
publicznej

wa¿na legitymacja szkolna;

legitymacja studencka lub legitymacja s³uchacza studiów doktoranckich lub inny 
dokument potwierdzaj¹cy status studenta lub doktoranta;

studenci i s³uchacze studiów doktoranckich wy¿szych 
uczelni, wpisanych na listy uczelni ministerstwa 
w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego

1)

3)

4)

weterani i weterani poszkodowani legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z 
dokumentem potwierdzaj¹cym to¿samoœæ;

2)

pos³owie i senatorowie RP legitymacja pos³a lub senatora;

radni Rady Miejskiej w £odzi legitymacja wydana przez Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w £odzi;

inwalidzi wojenni lub wojskowi ksi¹¿eczka inwalidy wojennego lub wojskowego;

osoby represjonowane legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez w³aœciwy organ Zak³adu 
Ubezpieczeñ Spo³ecznych;

osoby posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym stopniu 
niepe³nosprawnoœci wydane przez zespó³ do spraw 
orzekania o niepe³nosprawnoœci lub I grupê inwalidztwa 
wydan¹ przed dniem 1 stycznia 1998 r. przez organy 
uprawnione do orzekania o inwalidztwie w s³u¿bach 
mundurowych podlegaj¹cych Ministerstwu Obrony 
Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych i 
Administracji lub wypis lekarza orzecznika Zak³adu 
Ubezpieczeñ Spo³ecznych o ca³kowitej niezdolnoœci do 
pracy i samodzielnej egzystencji

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, lub dokument, na podstawie którego bilet 
ten mo¿e zostaæ wydany (legitymacja lub orzeczenie zespo³u do spraw orzekania 
o niepe³nosprawnoœci, wypis z treœci orzeczenia lekarza orzecznika Zak³adu 
Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub wypis z treœci orzeczenia organu orzekaj¹cego o 
inwalidztwie w s³u¿bach mundurowych podleg³ych Ministerstwu Obrony 
Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych i Administracji); ponadto w 
czasie podró¿y pasa¿er powinien posiadaæ dokument stwierdzaj¹cy jego 
to¿samoœæ;

dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawne uczêszczaj¹ce do 
przedszkoli, szkó³ i placówek specjalnych, przedszkoli i 
szkó³ z oddzia³ami integracyjnymi, przedszkoli i szkó³ 
integracyjnych lub przedszkoli i szkó³ ogólnodostêpnych

legitymacja przedszkolna dziecka niepe³nosprawnego lub legitymacja szkolna 
ucznia niepe³nosprawnego o wzorze zatwierdzonym przez ministra w³aœciwego 
do spraw oœwiaty b¹dŸ orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego 
wystawione przez poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹ lub bilet specjalny, o 
którym mowa w § 5, wydany na podstawie ww. orzeczenia;

dzieci i m³odzie¿ z upoœledzeniem narz¹du ruchu do 
czasu ukoñczenia szko³y ponadgimnazjalnej

legitymacja lub orzeczenie o niepe³nosprawnoœci z powodu upoœledzenia 
narz¹du ruchu wydanych przez zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci 
b¹dŸ bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie ww. 
dokumentów;

wy³¹cznie podczas podró¿y na trasie: dom - oœrodek 
rehabilitacyjny, dom - warsztaty terapii zajêciowej, osoby:
a) uczêszczaj¹ce do oœrodków rehabilitacyjnych, w 
których zajêcia odbywaj¹ siê codziennie od poniedzia³ku 
do pi¹tku,
b) uczêszczaj¹ce na warsztaty terapii zajêciowej,
Osoby, o których mowa w lit. a i b musz¹ spe³niaæ jeden z 
poni¿szych warunków:
- posiadaj¹ orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepe³nosprawnoœci,
- posiadaæ orzeczenie o zaliczeniu do I b¹dŸ II grupy 
inwalidów, wydane i wa¿ne przed dniem 1 stycznia 
1998r.,
- posiadaæ orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepe³nosprawnoœci wydane przez organ orzekaj¹cy o 
niepe³nosprawnoœci dla celów korzystania z ulg i 
uprawnieñ na podstawie odrêbnych przepisów

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie jednego ze 
wskazanych dokumentów oraz zaœwiadczenia specjalistycznej jednostki s³u¿by 
zdrowia (zaœwiadczenia kierownika oœrodka rehabilitacyjnego lub warsztatów 
terapii zajêciowej); ponadto w czasie podró¿y pasa¿er powinien posiadaæ 
zaœwiadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego i 
oœrodka rehabilitacyjnego lub warsztatu terapii zajêciowej, wydane przez te 
placówki;

osoby, które ukoñczy³y 70 lat dowód stwierdzaj¹cy to¿samoœæ lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5, 
wydany na podstawie dokumentu to¿samoœci;

Podmiot Dokumenty, którymi podmiot winien siê legitymowaæ

1)

2)

3)

4)

5)

osoby niewidome i niedowidz¹ce oraz ich przewodnicy bilet specjalny, o którym mowa w § 5, lub dokument, na podstawie którego bilet 
ten mo¿e zostaæ wydany (orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepe³nosprawnoœci z powodu choroby narz¹du wzroku lub legitymacja osoby 
niepe³nosprawnej lub orzeczenie o ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i 
samodzielnej egzystencji lub ca³kowitej niezdolnoœci do pracy z powodu choroby 
narz¹du wzroku albo orzeczenia o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narz¹du 
wzroku); Ponadto pasa¿er winien posiadaæ w czasie podró¿y dokument 
stwierdzaj¹cy jego to¿samoœæ;

6)

7)

8)

9)

10)

dzieci przed ukoñczeniem 4 lat dokument stwierdzaj¹cy wiek dziecka;
dzieci i m³odzie¿ przebywaj¹ce w domach dziecka i 
oœrodkach wychowawczych

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie zaœwiadczenia 
wystawionego przez kierownika domu dziecka lub oœrodka wychowawczego;

11)

12)

21) studenci wy¿szych uczelni, wpisanych na listy uczelni 
ministerstwa w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego, 
podczas Juwenaliów organizowanych przez uczelnie 
wy¿sze, których siedziby znajduj¹ siê na terenie miasta 
£odzi, na ca³ej trasie linii przeje¿d¿aj¹cych przez odcinki 
ulic i alei: Pomorskiej od Kopciñskiego do Konstytucyjnej; 
Narutowicza od Kopciñskiego do Konstytucyjnej; 
Politechniki od Radwañskiej do Wróblewskiego; 
Wólczñskiej od Radwañskiej do Wróblewskiego

wa¿na legitymacja studencka;

podró¿uj¹cy w umundurowaniu: funkcjonariusze Stra¿y 
Miejskiej w £odzi, ¿o³nierze wojskowych organów 
porz¹dkowych, funkcjonariusze Policji

legitymacja s³u¿bowa;

opiekunowie osób, wymienionych w pkt 7 i 8, podró¿uj¹cy 
z podopiecznym oraz w dni powszednie od poniedzia³ku 
do pi¹tku podczas podró¿y powrotnej i podczas podró¿y 
po te osoby

kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w £odzi 
podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych

upowa¿nienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa 
w § 3 ust. 13;

osoby, którym nadano odznakê „Honorowy Dawca Krwi - 
Zas³u¿ony dla Zdrowia Narodu" lub bêd¹ce 
krwiodawcami, którzy oddali nie mniej ni¿:
a)15 litrów krwi - dla kobiet,
b)18 litrów krwi - dla mê¿czyzn

legitymacja „Honorowy Dawca Krwi - Zas³u¿ony dla Zdrowia Narodu" wydana 
przez ministra w³aœciwego do spraw zdrowia lub zaœwiadczenie o oddaniu 
odpowiedniej iloœci krwi, wydane przez Stacjê Krwiodawstwa, oraz dokument 
stwierdzaj¹cy to¿samoœæ lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na 
podstawie ww. legitymacji lub zaœwiadczenia;

dzieci i m³odzie¿, w ramach programu dzia³añ na rzecz 
rodzin wielodzietnych pod nazw¹ £ódzka Karta Du¿ej 
Rodziny, w wieku od 4 lat do ukoñczenia 20 roku ¿ycia, 
uczêszczaj¹ce do przedszkola, ucz¹ce siê, studiuj¹ce i 
wychowuj¹ce siê w rodzinach naturalnych lub w 
rodzinach zastêpczych b¹dŸ zawodowych rodzinach 
zastêpczych posiadaj¹cych £ódzk¹ Kartê Du¿ej Rodziny 

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie okazania £ódzkiej 
Karty Du¿ej Rodziny 4+ wraz z dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoœæ lub w 
przypadku dzieci nieposiadaj¹cych dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ, 
okazania £ódzkiej Karty Du¿ej Rodziny 4+ przez opiekuna i jego dokumentu 
to¿samoœci;

w³aœciciele samochodów osobowych oraz osoby im 
towarzysz¹ce - ³¹cznie w liczbie zgodnej z wpisem 
okreœlaj¹cym liczbê miejsc siedz¹cych w samochodzie, w 
dniu 22 wrzeœnia podczas corocznych obchodów 
Europejskiego Dnia Bez Samochodu

dowód rejestracyjny samochodu osobowego wystawiony na jednego
z pasa¿erów;

14)

opiekunowie osób, wymienionych w pkt 5, podró¿uj¹cy z 
podopiecznym, a w przypadku podopiecznych 
uczêszczaj¹cych do oœrodków rehabilitacyjnych lub na 
warsztaty terapii zajêciowej, tak¿e podczas podró¿y 
powrotnej i podczas podró¿y po te osoby

podczas podró¿y z podopiecznymi na podstawie wskazania, natomiast podczas 
podró¿y powrotnej i podczas podró¿y po podopiecznych - wa¿ny jednorazowy 
60-minutowy bilet specjalny, wydany na podstawie zarz¹dzenia Prezydenta 
Miasta £odzi przez jednostkê organizacyjn¹, o której mowa w § 3 ust. 13;

15)

16)

17)

18)

19)

20)

pracownicy firm przewozowych obs³uguj¹cych linie 
komunikacyjne lokalnego transportu zbiorowego w £odzi, 
funkcjonuj¹ce w oparciu o umowy i porozumienia 
miêdzygminne, o których mowa w § 1, emeryci i renciœci 
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego - £ódŸ 
Spó³ki z o.o. oraz emeryci i renciœci by³ego Miejskiego 
Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego w £odzi, je¿eli 
bezpoœrednio przed przejœciem na emeryturê lub rentê 
byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat, 
na liniach obs³ugiwanych przez dan¹ firmê

odpowiednia legitymacja wydana przez wymienione jednostki;

13)

dzieci i m³odzie¿ uczestnicz¹ce w cyklicznych, 
ogólnopolskich imprezach sportowych, których 
gospodarzem jest Miasto £ódŸ oraz ich opiekunowie

identyfikator wydany przez organizatora imprezy sportowej zawieraj¹cy zdjêcie, 
imiê i nazwisko, termin rozgrywek („od"-„do") i dyscyplinê sportu, której dotyczy, 
zatwierdzony przez jednostkê, o której mowa w § 3 ust. 13 oraz legitymacja 
szkolna, dowód osobisty lub inny dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ uczestnika;

seniorzy powy¿ej 60 roku ¿ycia w czasie obchodów 
£ódzkich Senioraliów przypadaj¹cych w terminach 
okreœlonych w og³oszeniach Prezydenta Miasta £odzi 
publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu 
Miasta £odzi

Miejska Karta Seniora; ponadto pasa¿er powinien posiadaæ w czasie podró¿y 
dowód stwierdzaj¹cy jego to¿samoœæ;

radni Miejskiej Rady Seniorów legitymacja radnego Miejskiej Rady Seniorów w £odzi; ponadto pasa¿er powinien 
posiadaæ w czasie podró¿y dowód stwierdzaj¹cy jego to¿samoœæ;

wolontariusze Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w 
dniu Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

identyfikator wolontariusza Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.

dzieci w wieku od 6 do 13 lat uczestnicz¹ce w zajêciach 
zamkniêtych w formie pó³kolonii organizowanych w 
okresie ferii zimowych i wakacji letnich przez Urz¹d 
Miasta £odzi

zaœwiadczenie wydane przez Wydzia³ Edukacji w Departamencie Spraw 
Spo³ecznych Urzêdu Miasta £odzi dla organizatora pó³kolonii, okreœlaj¹ce termin 
trwania turnusu;

22)

23)

24)

25)

26)

podró¿uj¹cy w dniach 2-4 kwietnia 2017 r.27)

uczestnicy DOZ Maratonu £ódŸ w czasie trwania tego 
wydarzenia

numer startowy DOZ Maratonu £ódŸ;

uczestnicy, prelegenci, organizatorzy i wolontariusze XXVI 
Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów 
odbywaj¹cego siê w £odzi w dniach 17-21 kwietnia 2018r. 
w czasie trwania tego wydarzenia

imienna legitymacja uczestnika, prelegenta, organizatora lub wolontariusza XXVI 
Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów odbywaj¹cego siê w £odzi w 
dniach 17-21 kwietnia 2018 r.;

28)

29)

akredytowani uczestnicy Akademickich Mistrzostw Œwiata 
w Unihokeju w czasie trwania tego wydarzenia oraz trzy 
dni przed rozpoczêciem i dzieñ po zakoñczeniu tego 
wydarzenia

imienna akredytacja wydana przez klub Uczelniany AZS Politechniki £ódzkiej dla 
uczestników zawodów.

30)

akredytowani uczestnicy Akademickich Mistrzostw Œwiata 
w CHEERLEADINGU w czasie trwania tego wydarzenia 
oraz dwa dni przed rozpoczêciem i dzieñ po zakoñczeniu 
tego wydarzenia

imienna akredytacja wydana przez klub Uczelniany AZS Politechniki £ódzkiej dla 
uczestników zawodów.

31)

dzieci i m³odzie¿ do 25 roku ¿ycia, w ramach programu 
dzia³añ na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazw¹ £ódzka 
Karta Du¿ej Rodziny 3 - przys³uguje 75% ulgi od wartoœci 
biletu normalnego 30 lub 90-dniowego imiennego na 
wszystkie linie

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie okazania £ódzkiej 
Karty Du¿ej Rodziny 3 wraz z dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoœæ lub w 
przypadku dzieci nieposiadaj¹cych dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ, 
okazanie £ódzkiej Karty Du¿ej Rodziny 3 przez opiekuna i jego dokumentu 
to¿samoœci;

10)

osoby osi¹gaj¹ce dochód równy lub ni¿szy od kryterium 
dochodowego obowi¹zuj¹cego przy udzielaniu œwiadczeñ 
z pomocy spo³ecznej - przys³uguje 75% ulgi od wartoœci 
biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie 
linie

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie okazania pisemnej 
informacji wystawionej przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w £odzi 
potwierdzaj¹cej, ¿e osoba osi¹ga dochód w wysokoœci równej lub ni¿szej od 
kryterium dochodowego obowi¹zuj¹cego przy udzielaniu œwiadczenia z pomocy 
spo³ecznej; ponadto pasa¿er powinien posiadaæ w czasie podró¿y dokument 
stwierdzaj¹cy jego to¿samoœæ;

13)

osoby zatrudnione w zak³adzie pracy chronionej 
spe³niaj¹ce jeden w poni¿szych warunków:
a) posiadaj¹ce orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepe³nosprawnoœci
b) posiadaj¹ce orzeczenie o zaliczeniu do I b¹dŸ II grupy 
inwalidów,wydane i wa¿ne przed dniem 1 stycznia 1998r.,
c) posiadaj¹ce orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepe³nosprawnoœci wydane przez organ orzekaj¹cy o 
niepe³nosprawnoœci dla celów korzystania z ulg i 
uprawnieñ na podstawie odrêbnych przepisów - 
przys³uguje 90 % ulgi od wartoœci stanowi¹cej iloczyn 
ceny biletu normalnego jednodniowego oraz liczby dni

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na czas okreœlony(w terminie “od” - 
“do”) na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów i zaœwiadczenia 
zak³adu pracy chronionej; ponadto w czasie podró¿y pasa¿er powinien posiadaæ 
dokument stwierdzaj¹cy jego to¿samoœæ;

14)

osoby wskazane jako osoby uprawnione w ramach 
programu dzia³añ na rzecz rodzin wielodzietnych danego 
miasta/gminy, z którym Miasto £ódŸ zawar³o 
porozumienie miêdzygminne, na warunkach w nim 
okreœlonych

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie okazania dokumentu 
uprawniaj¹cego do korzystania z programu dzia³añ na rzecz rodzin 
wielodzietnych danego miasta/gminy wraz z dokumentem stwierdzaj¹cym 
to¿samoœæ lub w przypadku dzieci nieposiadaj¹cych dokumentu stwierdzaj¹cego 
to¿samoœæ okazanie dokumentu uprawniaj¹cego do korzystania z ww. programu 
przez opiekuna i jego dokumentu to¿samoœci;

12)

dzieci i m³odzie¿ od 20 do 25 roku ¿ycia, w ramach 
programu dzia³añ na rzecz rodzin wielodzietnych pod 
nazw¹ £ódzka Karta Du¿ej Rodziny 4+ - przys³uguje 75% 
ulgi od wartoœci biletu normalnego 30 lub 90-dniowego 
imiennego na wszystkie linie

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie okazania £ódzkiej 
Karty Du¿ej Rodziny 4+ wraz z dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoœæ;

11)

uczniowie do 26 roku ¿ycia wykonuj¹cy praktyczn¹ naukê 
zawodu w celu uzyskania Dyplomu Czeladniczego w 
warsztatach rzemieœlniczych

wa¿na legitymacja wystawiona przez uprawnion¹ Izbê Rzemieœlnicz¹;

emeryci i renciœci, z wyj¹tkiem osób wymienionych w § 4 
pkt 1-6, 9-10 i 13

legitymacja emeryta - rencisty wydana przez w³aœciwy organ emerytalno - 
rentowy; ponadto, pasa¿er winien posiadaæ w czasie podró¿y dowód 
stwierdzaj¹cy jego to¿samoœæ;

osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce umiarkowany 
stopieñ niepe³nosprawnoœci pobieraj¹ce zasi³ek sta³y

orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci wraz z decyzj¹ 
administracyjn¹ o przyznaniu zasi³ku sta³ego; ponadto, pasa¿er winien posiadaæ 
w czasie podró¿y dowód stwierdzaj¹cy jego to¿samoœæ;

dzieci w wieku od lat 4 do 7 lat dokument stwierdzaj¹cy wiek dziecka;

6)

7)

8)

9)

dzieci i m³odzie¿ do 26 roku ¿ycia oraz studenci 
uczêszczaj¹cy do szkó³ zagranicznych

wa¿na miêdzynarodowa legitymacja studencka (ISIC);5)

zuchy, harcerze - uczestnicy Œwiêta Chor¹gwi £ódzkiej 
¿wi¹zku Harcerstwa Polskiego w czasie trwania tego 
wydarzenia, tj. w dniach 21-23 wrzeœnia 2018 r.

opaski zlotowe noszone na rêkach wydane przez Chor¹giew £ódzk¹ ZHP dla 
uczestników Œwiêta Chor¹gwi £ódzkiej

31)
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