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Poz. 604

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/1613/22
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 12 stycznia 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

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:
do 20 minut
do 40 minut
Bilet jednodniowy ważny
od momentu skasowania do
godz. 23:59 tego samego dnia
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 przed ukończeniem 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 przed ukończeniem 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
Bilety długookresowe imienne

a)
b)
2.

II

1.

2.

3.

4.

III
1.
2.
IV
1.
2.
V

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

2,00 zł
2,50 zł
8,00 zł

4,00 zł
5,00 zł
---

2,00 zł
2,50 zł
---

4,00 zł
5,00 zł
20,00 zł

21,00 zł

---

---

26,00 zł

69,00 zł

---

---

83,00 zł

21,00 zł

---

---

26,00 zł

44,00 zł

---

---

53,00 zł

4,00 zł
5,00 zł
16,00 zł

Cena biletu
ulgowego –
Strefa 1+2

2,00 zł
2,50 zł
10,00 zł

Bilet 90-dniowy imienny
na wszystkie linie
Bilet 30-dniowy imienny
na wszystkie linie
Bilety długookresowe na okaziciela

376,00 zł

188,00 zł

---

---

450,00 zł

225,00 zł

152,00 zł

76,00 zł

102,00 zł

51,00 zł

182,00 zł

91,00 zł

Bilet 90-dniowy na okaziciela
na wszystkie linie
Bilet 30-dniowy na okaziciela
na wszystkie linie
Bilety krótkookresowe
na okaziciela dostępne

562,00 zł

281,00 zł

---

---

676,00 zł

338,00 zł

228,00 zł

114,00 zł

---

---

272,00 zł

136,00 zł
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1.

2.

VI

w biletomatach, punktach sprzedaży
biletów długookresowych, poprzez
aplikację mobilną lub kodowanie
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
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.

–4–

Poz. 604

57,00 zł

28,50 zł

---

---

68,00 zł

34,00 zł

16,00 zł

8,00 zł

---

---

20,00 zł

10,00 zł

16,00 zł

8,00 zł

---

---

---

---
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Poz. 604

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/1613/22
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 12 stycznia 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

I

Bilety długookresowe imienne

1.

Bilet 12-miesięczny imienny
na wszystkie linie
Bilet 90-dniowy imienny
na wszystkie linie
Bilet 30-dniowy imienny
na wszystkie linie
Bilet Seniora imienny ważny dla
osoby, która ukończyła 65 rok życia,
posiadającej w czasie podróży
dokument potwierdzający jej wiek
Bilet Seniora 30-dniowy imienny
na wszystkie linie
Bilet Seniora 12-miesięczny
imienny na wszystkie linie
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
Bilet Juniora 30-dniowy imienny
na wszystkie linie

2.
3.
II

1.
2.
III

1.

2.

Bilet Juniora 12-miesięczny imienny
na wszystkie linie

Cena biletu
normalnego –
Strefa 1

Cena biletu
ulgowego –
Strefa 1

Cena biletu
normalnego –
Strefa 2

1 008,00 zł

504,00 zł

---

312,00 zł

156,00 zł

126,00 zł

63,00 zł

Cena biletu
ulgowego –
Strefa 2

Cena biletu
normalnego –
Strefa 1+2

Cena biletu
ulgowego –
Strefa 1+2

---

1 210,00 zł

605,00 zł

---

---

376,00 zł

188,00 zł

84,00 zł

42,00 zł

152,00 zł

76,00 zł

34,00 zł

---

46,00 zł

326,00 zł

---

456,00 zł

13,00 zł

---

20,00 zł

130,00 zł

---

196,00 zł

