
 

 

UCHWAŁA NR LXIV/1923/22 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 7 września 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) oraz art. 34a 

ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), 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 z 2022 r. 

poz. 2291), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LIX/1784/22 z dnia 11 maja 2022 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 3156) i Nr LXI/1848/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3817) 

wprowadza się następujące zmiany: 

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

Nr 1 do uchwały, w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku przedstawienia po upływie terminu określonego w ust. 1, nie później niż w terminie 

określonym w § 10 ust. 1: 

1) ważnego w czasie kontroli biletu długookresowego imiennego – opłatę dodatkową obniża się do 

wysokości 1-krotności ceny biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie strefy 1, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały; 

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

ulgowego – opłatę dodatkową obniża się do wysokości 1-krotności ceny biletu ulgowego 30-dniowego 

imiennego na wszystkie linie strefy 1, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały.”; 

2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 września 2022 r.

Poz. 5187



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 października 2022 r. 

  

  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Marcin Gołaszewski 
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Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr LXIV/1923/22 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 7 września 2022 r. 

--------------------------------------- 

                                                                                                   Załącznik Nr 2 

                                                                                                   do uchwały Nr XLII/1108/17 

                                                                                                  Rady Miejskiej w Łodzi 

                                                                                                   z dnia 22 lutego 2017 r.  

Wysokość cen urzędowych za usługi przewozowe realizowane 

lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi 

Lp. Rodzaje biletu Cena biletu 

normalnego – 

Strefa 1 

Cena biletu 

ulgowego – 

Strefa 1 

Cena biletu 

normalnego – 

Strefa 2 

Cena biletu 

ulgowego – 

Strefa 2 

Cena biletu 

normalnego – 

Strefa 1+2 

Cena biletu 

ulgowego – 

Strefa 1+2 
I Bilety jednorazowe czasowe  
1.  Bilet jednorazowy, czasowy, kasowany,  

na wszystkie linie, z możliwością 

przesiadania się, ważny od momentu 

skasowania na liniach dziennych 
i nocnych w czasie: 

 

a) do 20 minut 4,40 zł 2,20 zł 4,40 zł 2,20 zł 4,40 zł 2,20 zł 
b) do 40 minut 5,60 zł 2,80 zł 5,60 zł 2,80 zł 5,60 zł 2,80 zł 
2. Bilet jednodniowy ważny  

od momentu skasowania do godz. 23:59 

tego samego dnia 
18,00 zł 9,00 zł --- --- 22,00 zł 11,00 zł 

II Bilety grupowe dostępne w biletomatach, 

punktach sprzedaży biletów 
długookresowych oraz poprzez aplikację 

mobilną 
 

1. 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 przed 

ukończeniem 18 roku życia 

24,00 zł --- --- 29,00 zł 

2. 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 

przed ukończeniem 18 roku życia 

76,00 zł --- --- 92,00 zł 

3. 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 

24,00 zł --- --- 29,00 zł 

4. 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 

49,00 zł --- --- 59,00 zł 

III Bilety długookresowe imienne 
 1. Bilet 90-dniowy imienny  

na wszystkie linie 414,00 zł 207,00 zł --- --- 496,00 zł 248,00 zł 

2. Bilet 30-dniowy imienny  

na wszystkie linie 168,00 zł 84,00 zł 114,00 zł 57,00 zł 202,00 zł 101,00 zł 

IV Bilety długookresowe na okaziciela 
 1. Bilet 90-dniowy na okaziciela  

na wszystkie linie 620,00 zł 310,00 zł --- --- 744,00 zł 372,00 zł 

2. Bilet 30-dniowy na okaziciela  

na wszystkie linie 252,00 zł 126,00 zł --- --- 300,00 zł 150,00 zł 

V Bilety krótkookresowe  
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na okaziciela dostępne w biletomatach, 

punktach sprzedaży biletów 
długookresowych, poprzez aplikację 

mobilną lub kodowanie na nośniku 

elektronicznym 
1. 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) 

63,00 zł 31,50 zł --- --- 75,00 zł 37,50 zł 

2. Bilet weekendowy na okaziciela  

ważny od godz. 18:00 w piątek  
do godz. 03:00 w najbliższy poniedziałek 

18,00 zł 9,00 zł --- --- 22,00 zł 11,00 zł 

VI Bilet turystyczny na okaziciela 

dla gości obiektów zbiorowego 

zakwaterowania (m.in. hotele, schroniska, 

hostele) - sprzedawany przez Łódzką 
Organizację Turystyczną i jej członków  

oraz dla organizatorów imprez powyżej 

20 uczestników i trwających nie dłużej 
niż 15 dni - sprzedawany przez MPK-

Łódź  

Sp. z o.o., ważny przez 3 kolejne dni  
od dnia skasowania. 

18,00 zł 9,00 zł --- --- --- --- 
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Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr LXIV/1923/22 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 7 września 2022 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. 

Opłaty bezgotówkowe w systemie 

wejście/wyjście, obowiązujące 

w formie pilotażu w oznakowanych 
pojazdach wyposażonych 

w elektroniczne urządzenia służące  

do poboru opłat w systemie 
wejście/wyjście 

Cena za 

przejechany 
przystanek, 

taryfa 

normalna 
- Strefa 1 

Cena za 

przejechany 
przystanek, 

taryfa  

ulgowa 
- Strefa 1 

Cena za 

przejechany 
przystanek, 

taryfa 

normalna 
- Strefa 2 

Cena za 

przejechany 
przystanek, 

taryfa  

ulgowa 
- Strefa 2 

Cena za 

przejechany 
przystanek, 

taryfa 

normalna 
- Strefa 1+2 

Cena za 

przejechany 
przystanek, 

taryfa  

ulgowa 
- Strefa 1+2 

1. pierwszy i drugi przystanek 0,90 zł 0,45 zł 0,90 zł 0,45 zł 0,90 zł 0,45 zł 

2. od 3 do 7 przystanku, za każdy 

przystanek 0,30 zł 0,15 zł 0,30 zł 0,15 zł 0,30 zł 0,15 zł 

3. od 8 do 13 przystanku, za każdy 

przystanek 0,16 zł 0,08 zł 0,16 zł 0,08 zł 0,16 zł 0,08 zł 

4. od 14 do 20 przystanku, za każdy 

przystanek 0,12 zł 0,06 zł 0,12 zł 0,06 zł 0,12 zł 0,06 zł 

5. 21 i każdy następny przystanek 0,08 zł 0,04 zł 0,08 zł 0,04 zł 0,08 zł 0,04 zł 
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Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr LXIV/1923/22 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 7 września 2022 r. 

--------------------------------------- 

                                                                                                            Załącznik Nr 4 

                                                                                                            do uchwały Nr XLII/1108/17 

                                                                                                            Rady Miejskiej w Łodzi 

                                                                                                            z dnia 22 lutego 2017 r.  

Wysokość cen urzędowych za usługi przewozowe realizowane 

lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi dla posiadaczy Karty Mieszkańca 

Lp. Rodzaje biletu Cena biletu 

normalnego – 

Strefa 1 

Cena biletu 

ulgowego – 

Strefa 1 

Cena biletu 

normalnego – 

Strefa 2 

Cena biletu 

ulgowego – 

Strefa 2 

Cena biletu 

normalnego – 

Strefa 1+2 

Cena biletu 

ulgowego – 

Strefa 1+2 
I Bilety długookresowe imienne  

1. Bilet 12-miesięczny imienny  

na wszystkie linie 
1 110,00 zł 555,00 zł --- --- 1 332,00 zł 666,00 zł 

2. Bilet 90-dniowy imienny  

na wszystkie linie 
344,00 zł 172,00 zł --- --- 414,00 zł 207,00 zł 

3. Bilet 30-dniowy imienny  

na wszystkie linie 
140,00 zł 70,00 zł 94,00 zł 47,00 zł 168,00 zł 84,00 zł 

II 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 
38,00 zł --- 51,00 zł 

2. Bilet Seniora  12-miesięczny  imienny  

na wszystkie linie 
360,00 zł --- 502,00 zł 

III Bilet Juniora imienny ważny dla 

dziecka od 4 roku życia do momentu 

rozpoczęcia nauki w szkole, 
posiadającego w czasie podróży 

dokument potwierdzający jego wiek  

oraz dla dziecka uczęszczającego  
do szkoły podstawowej, nie dłużej 

niż do 18 roku życia, posiadającego 

w czasie podróży legitymację szkolną, 
mLegitymację szkolną lub inny 

dokument potwierdzający status  

ucznia szkoły podstawowej 

 

1. Bilet Juniora  30-dniowy imienny  

na wszystkie linie 
15,00 zł --- 22,00 zł 

2. Bilet Juniora  12-miesięczny imienny 

na wszystkie linie 
144,00 zł --- 216,00 zł 
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