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1. Słownik użytych pojęć 

1) ŁKA – „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 

12, 90-051 Łódź. 

2) Pociąg ŁKA – pociąg kategorii ŁKA uruchamiany przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” 

sp. z o.o. 

3) Przewoźnik autobusowy/PKS – Przedsiębiorstwo, które zawarło z „ŁKA” sp. z o.o. 

umowę cywilno-prawną w zakresie wprowadzenia oferty „Bilet zintegrowany 

ŁKA+PKS”. 

4) Autobus – pojazd, którym świadczona jest usługa przejazdu w ramach oferty „Bilet 

zintegrowany ŁKA+PKS”. 

5) Strefa opłat przewoźnika autobusowego – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 

do oferty. 

6) Bilet zintegrowany – bilet jednorazowy adresowany do podróżnych, którzy zamierzają 

odbyć podróż pociągiem ŁKA a dalej autobusem lub odwrotnie.  

Bilet zintegrowany wydawany przez: 

a) obsługę pociągu ŁKA – ma postać jednego biletu;   

b) kierowcę w Autobusie – ma postać: 

 jednego biletu na przejazd Autobusem oraz Pociągiem ŁKA,  

albo 

 biletu na przejazd Autobusem oraz biletu zawierającego opłatę dodatkową 

która określa cenę za część przejazdu Pociągiem ŁKA. Osoba korzystająca  

z przejazdu w ramach oferty ma obowiązek posiadać w czasie przejazdu dwa 

ww. bilety. 

7) Przejazd zintegrowany – przejazd pociągiem ŁKA a dalej Autobusem lub odwrotnie. 

8) Miejsce styku – miejsce przesiadki z pociągu ŁKA do Autobusu lub odwrotnie. 

9) RPO-ŁKA - Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy  

i zwierząt „ŁKA” sp. z o.o. 

10) ŁKA-TP – Taryfa przewozowa „ŁKA” sp. z o.o. 
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2. Uprawnieni 

Uprawnionymi do skorzystania z biletu zintegrowanego są następujące osoby: 

1) na podstawie biletu normalnego – każda osoba, 

2) na podstawie biletu ulgowego wyłącznie w części dotyczącej przejazdu pociągiem 

ŁKA:  

a) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego - ulga 37%,  

b) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania 

przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – 

publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż  

do ukończenia 24 roku życia - ulga 37%, 

c) studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, w tym 

słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia 

- ulga 51%. 

3. Zakres ważności 

1) Bilet zintegrowany obowiązuje:  

a) w Pociągach ŁKA a dalej w autobusie, 

bądź 

b) u Przewoźnika autobusowego a dalej w pociągach ŁKA. 

2) Bilet zintegrowany jest ważny - 1 dzień (dzień liczy się od godz. 0:01 do 24:00). 

3) Bilet zintegrowany wydawany: 

a) przez obsługę pociągu ŁKA może być w relacji w jedną stronę bądź  

„tam i z powrotem”,  

b) przez kierowcę w Autobusie jest w relacji w jedną stronę. 

4) Bilety zintegrowane „tam i z powrotem” stanowią podwójną cenę biletu w jedną stronę.   

5) W przypadku przejazdu pociągiem ŁKA łącznie lub do okazanego biletu w ramach 

Biletu zintegrowanego, podróżny powinien nabyć u obsługi pociągu bilet na przewóz 

bagażu ręcznego lub psa lub pobrać kupon na nieodpłatny przewóz roweru. 

6) W przypadku przejazdu Przewoźnikiem autobusowym łącznie lub do okazanego Biletu 

zintegrowanego podróżny powinien nabyć bilet na przewóz bagażu lub psa, zgodnie  

z zasadami określonymi w  Regulaminie/Taryfie danego Przewoźnika autobusowego. 

7) Bilety, o których mowa w pkt 3 ppkt 5) i 6) zakupione do Biletu zintegrowanego  

są wzajemnie honorowane przez ŁKA i Przewoźnika autobusowego.  
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4. Warunki stosowania 

1) Osoba odbywająca przejazd na podstawie Biletu zintegrowanego ulgowego  

przy przejeździe pociągiem ŁKA zobowiązana jest posiadać ważny dokument 

poświadczający uprawnienie do korzystania z danej ulgi. 

2) Kontrola biletów oraz windykacja należności z tytułu przejazdu bez ważnego biletu  

lub dokumentu uprawniającego do ulgi w pociągach uruchamianych przez ŁKA leży  

po stronie ŁKA, natomiast kontrola biletów oraz windykacja należności z tytułu 

przejazdu bez ważnego biletu u Przewoźnika autobusowego leży po stronie 

przewoźnika autobusowego. Ewentualny zwrot czy umorzenie zapłaconych opłat 

odbywa się w drodze reklamacji złożonej do przewoźnika u którego świadczony był 

przejazd. 

3) Bilet zintegrowany zawiera wypis: 

a) „ŁKA+PKS …………” – przy biletach wydanych przez ŁKA, 

b) uzależniony od Przewoźnika autobusowego – przy biletach wydanych przez PKS. 

5. Opłaty 

1) Cena Biletu zintegrowanego obejmuję opłatę za przejazd pociągiem ŁKA oraz 

Autobusem. 

2) Opłata za przejazd uzależniona jest od wymiaru ulgi oraz odległości przejazdu 

pociągiem ŁKA od stacji wyjazdu do Miejsca styku oraz położenia miejscowości  

w danej strefie u Przewoźnika autobusowego (lub odwrotnie).  

 

Tabela opłat za bilety jednorazowe – w części dotyczącej przejazdu pociągiem ŁKA 

odległość  
w km 

cena biletu w złotych (w tym VAT) 

normalny ulga 37% ulga 51% 

0 - 20 4,00 2,52 1,96 

21 - 40 6,00 3,78 2,94 

41 - 59  8,00 5,04 3,92 

60 - 120 10,00 6,30 4,90 

121 - 180  16,00 10,08 7,84 

 

3) Opłata za część przejazdu autobusem uzależniona jest od położenia miejscowości  

w danej strefie. Wykaz stref wraz z cennikiem opłat za przejazd z/do danej 

miejscowości w strefie do/z punktu styku ze stacją/przystankiem kolejowym, określony 

jest w Załączniku do oferty - Wykaz stref i opłat za przejazd w ramach oferty „Bilet 
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zintegrowany ŁKA+PKS” za część przejazdu przewoźnikiem [nazwa przewoźnika 

autobusowego] oraz warunki wydawania Biletu zintegrowanego. 

4) Bilet zintegrowany jednorazowy wydawany jest wg taryfy normalnej oraz z ulgą 

ustawową 37%, 51% dla osób wymienionych w pkt 2. Ulga ustawowa 37% lub 51% 

naliczana jest wyłącznie od ceny biletu w części dotyczącej za przejazd podróżnego 

pociągiem ŁKA. 

5) Nie pobiera się opłaty za wydanie biletu zakupionego u obsługi pociągu ŁKA. 

6. Sprzedaż biletów 

Bilety zintegrowane można nabyć: 

1) w terminalach mobilnych u obsługi w pociągu ŁKA, 

2) u kierowcy w autobusie – Przewoźnika autobusowego w dniu przejazdu (w autobusach 

kursujących w strefie I, II i III … – wykaz stanowi załącznik do oferty). 

7. Zmiana/odstąpienie od umowy przewozu 

1) Przejście do pociągu innego przewoźnika kolejowego nie jest dozwolone. 

2) Zmiana umowy w przypadku przejazdu poza strefę Przewoźnika autobusowego 

na którą obowiązuje Bilet zintegrowany, możliwa jest poprzez nabycie w Autobusie 

nowego biletu na przejazd od ostatniego przystanku w strefie. 

3) Wybranie innej stacji przeznaczenia i innej drogi przejazdu pociągiem ŁKA wymaga 

zawarcia nowej umowy przewozu. 

4) Podróżnemu przysługuje zwrot biletu za przejazd „z powrotem” po uzyskaniu 

poświadczenia o niewykorzystaniu takiego przejazdu. Poświadczenie można uzyskać 

w kasie biletowej sprzedającej bilety „ŁKA” sp. z o.o. oraz u obsługi pociągu ŁKA. 

Zwrot należności można dochodzić w drodze reklamacji złożonej/przesłanej do ŁKA, 

na zasadach określonych w Regulaminie RPO-ŁKA. 

5) Roszczenia o zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet, którego podróżny 

nie mógł zwrócić, z przyczyn całkowicie od niego niezależnych (np. z powodu pobytu 

w szpitalu) rozpatruje się w drodze reklamacji przesłanej do przewoźnika który dokonał 

sprzedaży biletu. 

8. Inne 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach oferty stosuje się  

odpowiednie postanowienia Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu 

osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA), Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) oraz Regulaminu 

danego przewoźnika autobusowego.  
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Załączniki: 

1. Mapa punktów styku ŁKA + PKS.  

2. Wykaz stref i opłat za przejazd w ramach oferty „Bilet zintegrowany ŁKA+PKS” za część 

przejazdu przewoźnikiem PKS Skierniewice oraz warunki wydawania biletu zintegrowanego. 

3. Wykaz stref i opłat za przejazd w ramach oferty „Bilet zintegrowany ŁKA+PKS” za część 

przejazdu przewoźnikiem PKS Sieradz oraz warunki wydawania biletu zintegrowanego. 

4. Wykaz stref i opłat za przejazd w ramach oferty „Bilet zintegrowany ŁKA+PKS” za część 

przejazdu przewoźnikiem PKS Łęczyca oraz warunki wydawania biletu zintegrowanego. 

5. Wykaz stref i opłat za przejazd w ramach oferty „Bilet zintegrowany ŁKA+PKS” za część 

przejazdu przewoźnikiem PKS Tomaszów Mazowiecki oraz warunki wydawania biletu 

zintegrowanego. 
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Załącznik nr 1 do oferty „Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” 

 

 

Mapa punktów styku ŁKA + PKS 
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Załącznik nr 2 do oferty „Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” 

 

Wykaz stref i opłat za przejazd w ramach oferty  
”Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” 

za część przejazdu przewoźnikiem PKS Skierniewice oraz warunki wydawania biletu 
zintegrowanego 

 
Tabela nr 1. Wysokość opłaty za przejazd na podstawie biletu jednorazowego   

z/do Skierniewic (miejscowość/punkt styku ze stacją/przystankiem 
kolejowym) 

 
Nazwa 
strefy 

Opłata brutto                  
(w złotych) Przystanki przewoźnika autobusowego 

I 3,00 

Skierniewice Miasto, Mokra Prawa, Sierakowice Prawe,   
Mokra Lewa, Ludwików,  Dębowa Góra, Nowe Rowiska,  Julków,  
Żelazna,  Rowiska Stare, Pamiętna, Dąbrowice, Miedniewice, 
Nowy Ludwików, Samice 

II 6,00 

Maków Wieś, Krężce, Dzierzgów, Bełchów, Zapady, Płyćwia Wieś, 
Godzianów, Strzyboga, Rawiczów, Trzcianna, 
Wola Makowska, Sielce Lewe,  Ziemiary, Budy Grabskie, Grabie, 
Leśniczówka, Kamion, Wygoda, Lnisno, Borysław 

III 6,80 

Słomków, Pszczonów, Święte, Chlebów, Michowice, Jasień, 
Celigów, Prusy, Byczki, Kawęczyn, Nowy Kawęczyn,   
Kolonia Starorawska, Stara Rawa, Nowy Dwór, Marianka,  
Stachlew, Dzierzgówek,  Polesie,  Wycześniak,  Lisowola,   
Stary Łajszczew, Puszcza Mariańska, Studzieniec,  Bolimów, 
Wólka Łasiecka, Piaski, Łasieczniki, Bobrowniki, Parma, Kolonia 
Łyszkowice, Łyszkowice 

IV 8,00 

 Placencja,  Zielkowice, Łowicz Miasto, Byczki Podgaj, Słupia Gaj, 
Słupia, Gzów, Wołucza, Kurzeszyn , Gaj, Niwna, Żydomice, Rawa 
Mazowiecka Miasto, Budy Wolskie, Pękoszew, Wola 
Pękoszewska,  Huta Zawadzka, Rogówiec, Rossocha,  Jeruzal, 
Waleriany, Bednary,  Józefów, Żyrardów Miasto,  Głuchów, 
Wysokienice, Złota, Drzewce, Lipce Reymontowskie Wieś, 
Nieborów, Arkadia, Mysłaków, Wrzeczko, Gzinka, Grudze Nowe, 
Kwiatek, Jamno, Smug, Kolonia Wałowice, Wałowice, Stary Dwór, 
Huta Wałowska, Lutkówka, Wojska Stara, Wilkowice 

V 9,20 

Chełmce,  Paplin, Soszyce, Ścieki , Linków, Janolin,   
Białynin, Białynin Podbór, Modła, Mikulin, Jeżów, Kowiesy, 
Chrzczonowice, Babsk, Przewodowice, Jakubów, Julianów, 
Konopnica,  Czerniewice, Wólka Jagielczyńska, Zubki Duże, 
Podkonice Duże, Podlas, Biała Rawska, Chrząszczewek, 
Franopol, Wólka Babska, Kiernozia, Wiśniewo, Czerniew, 
Karsznice Duże, Mastki, Chąśno, Marianka k. Łowicza, Goleńsko, 
Małszyce 
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Bilety zintegrowane sprzedawane przez kierowcę w Autobusie PKS Skierniewice:  

1) wydawane są w relacji z wybranego przystanku autobusowego (zgodnie z wykazem  

w Tabeli nr 1) do Skierniewic – miejscowość/punkt styku ze stacją kolejową a dalej  

do stacji/przystanku pociągu ŁKA: 

a) po. Lipce Reymontowskie, 

b) stacja kolejowa Koluszki, 

c) po. Łódź Andrzejów, 

d) stacja kolejowa Łódź Fabryczna; 

2) wydawane są według taryfy normalnej;  

3) mają postać biletu na przejazd Autobusem oraz biletu zawierającego opłatę 

dodatkową, która określa cenę na część przejazdu Pociągiem ŁKA.   

 

 

 

 

 

  



„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 
 

 

  
Warunki oferty pozataryfowej BILET ZINTEGROWANY ŁKA+PKS 

3 
 

 

Tabela nr 2. Wysokość opłaty za przejazd na podstawie biletu jednorazowego  z/do Łowicza  
(miejscowość/punkt styku ze stacją/przystankiem kolejowym) 

 

Nazwa 
strefy 

Opłata brutto                  
(w złotych) Przystanki przewoźnika autobusowego 

I 5,20 Łowicz Miasto, Małszyce 

II 6,00 
Goleńsko, Marianka k. Łowicza,  Kwiatek, Jamno, Smug, Mysłaków, 
Arkadia, Chąśno 
 

III 6,80 
Mastki, Karsznice Duże, Nieborów, Piaski, Wrzeczko, Gzinka, 
Grudze Nowe 

IV 7,60 Czerniew, Wiśniewo, Kiernozia, Bolimów , Łasieczniki, Łyszkowice 

 

Bilety zintegrowane sprzedawane przez kierowcę w Autobusie PKS Skierniewice:  

1) wydawane są w relacji z wybranego przystanku autobusowego (zgodnie z wykazem  

w Tabeli nr 2) do Łowicza – miejscowość/punkt styku ze stacją kolejową a dalej  

do Łodzi (obowiązuje do wszystkich stacji/przystanków kolejowych w Łodzi); 

2) wydawane są według taryfy normalnej;  

3) mają postać biletu na przejazd Autobusem oraz biletu zawierającego opłatę 

dodatkową, która określa cenę na część przejazdu Pociągiem ŁKA.   
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Załącznik nr 3 do oferty „Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” 

 

Wykaz stref i opłat za przejazd w ramach oferty  
”Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” 

za część przejazdu przewoźnikiem PKS Sieradz oraz warunki wydawania biletu 
zintegrowanego 

 
Tabela nr 1. Wysokość opłaty za przejazd na podstawie biletu jednorazowego  z/do Sieradza 

(miejscowość/punkt styku ze stacją/przystankiem kolejowym) 
 

Nazwa 
strefy 

Opłata brutto                  
(w złotych) Przystanki przewoźnika autobusowego 

I 3,00 

 
Barczew, Bartochów, Baszków, Brzeźnio, Buczek, Charłupia 
Wielka, Dąbrówka, Dębołęka, Drzązna, Duszniki, Edmundów, 
Józefów, Kłocko, Kobierzycko, Kościerzyn, Małków, Okręglica, 
Oraczew Mały, Oraczew, Piotrowice, Próba, Rakowice, Redzeń, 
Rembów, Rowy, Sadokrzyce, Sieradz Miasto, Słomków Mokry, 
Słomków Suchy, Smardzew, Stoczki, Tumidaj, Tworkowizna, 
Warta, Wróblew, Zapole 
 

II 6,00 

 
Biadaczew, Błaszki, Błota, Brąszewice, Broszki, Bujnów, 
Bukowiec, Burzenin, Chajew, Chrzanowice, Cienia, Ciołki, 
Czarna, Czartoryja, Dziebędów, Godynice, Gruszczyce, Inczew, 
Jasionna, Kliczków Mały, Kliczków Wielki, Kluski, Kopanina, 
Koźliny, Kwasków, Lipno, Łubna, Majaczewice, Kolonia 
Niechmirów, Niechmirów, Niedoń, Nowa Wieś, Orzeżyn, Ostrów, 
Podcabaje, Potok, Prażmów, Pyszków, Ręszew, Równa, Sarny, 
Sęk, Smaszków, Starce, Stefanów Barczewski, Stolec, Strzałki, 
Szczawno, Szczesie, Świerki, Tubądzin, Uników, Wandalin, 
Waszkowskie, Wągłczew, Wiertelaki, Wierzbowa, Witów, 
Wojtyszki, Wola Będkowska, Wrząca, Zapowiednik, Zawady, 
Złoczew, Zwierzyniec, Żelisław 
 

III 9,00 

 
Biesiec, Brzeźnica, Chobanin, Cisowa, Gronówek, Gronów, 
Grzymaczew, Huta Klonowska, Kamieniki, Kamionka, Kiełbasy, 
Klonowa, Klonówka, Konopnica, Kopacz, Króle, Kuźnica 
Błońska, Kuźnica Zagrzebska, Lututów, Łeszczyn, Młynek, 
Nowy Ochędzyn, Jeżopole, Owieczki, Pieczyska, Pichlice, 
Przylepka, Rokitowiec, Ryś, Siedliska, Sokolniki, Sójki, Stok 
Polski, Stolec (przez Szynkielów), Szklana Huta, Szynkielów, 
Świątki, Trzcinka, Tyble, Urbany, Walichnowy, Wieruszów, 
Włocin, Wolnica Niechmirowska, Wojków, Zatyle, Złoczew 
(przez Szynkielów), Żuraw 
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Bilety zintegrowane sprzedawane przez kierowcę w Autobusie PKS Sieradz:  

1) wydawane są w relacji z wybranego przystanku autobusowego (zgodnie z wykazem  

w Tabeli nr 1) do Sieradza - miejscowość/punkt styku ze stacją kolejową a dalej  

do Łodzi (obowiązuje do wszystkich stacji/przystanków kolejowych w Łodzi); 

2) wydawane są bilety: 

a) normalne; 

b) z ulgą 37% - przysługującą dzieciom w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia 

odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

dzieciom i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania 

przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – 

publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej; 

c) z ulgą 51% - przysługującą studentom szkół wyższych - dziennych, wieczorowych 

lub zaocznych, w tym słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych,  

do ukończenia 26 roku życia. 

Ulgi liczone wyłącznie w części dotyczącej przejazdu pociągiem ŁKA. 

3) mają postać jednego biletu na przejazd Autobusem oraz Pociągiem ŁKA. 
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Tabela nr 2. Wysokość opłaty za przejazd na podstawie biletu jednorazowego  z/do Łasku 
(miejscowość/punkt styku ze stacją/przystankiem kolejowym) 

 

strefa 
Opłata brutto                
(w złotych) 

Przystanki przewoźnika autobusowego 

I 3,00 

 
Szadek, Dziadkowice, Dęby, Przatówek, Ulejów, 
Młynisko, Bałucz, Wola Bałucka, Wola Stryjewska 
 

II 6,00 

 
Rossoszyca, Pierzchnia Góra, Lipiny, Boczki, Sikucin, 
Kotlinki, Kotliny, Kromolin Nowy 
 

III 9,00 
 
Włyń, Warta 
 

 
 

Bilety zintegrowane sprzedawane przez kierowcę w Autobusie PKS Sieradz:  

1) wydawane są w relacji z wybranego przystanku autobusowego (zgodnie z wykazem  

w Tabeli nr 2) do Łasku - miejscowość/punkt styku ze stacją kolejową a dalej do Łodzi 

(obowiązuje do wszystkich stacji/przystanków w Łodzi); 

2) wydawane są bilety: 

a) normalne; 

b) z ulgą 37% - przysługującą dzieciom w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia 

odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

dzieciom i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania 

przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – 

publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej; 

c) z ulgą 51% - przysługującą studentom szkół wyższych - dziennych, wieczorowych 

lub zaocznych, w tym słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych,  

do ukończenia 26 roku życia. 

Ulgi liczone wyłącznie w części dotyczącej przejazdu pociągiem ŁKA. 

3) mają postać jednego biletu na przejazd Autobusem oraz Pociągiem ŁKA. 

 

 

 

 



„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 
 

 

  
Warunki oferty pozataryfowej BILET ZINTEGROWANY ŁKA+PKS 

1 

Załącznik nr 4 do oferty „Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” 

 

Wykaz stref i opłat za przejazd w ramach oferty  
”Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” 

za część przejazdu przewoźnikiem PKS Łęczyca 

 

Tabela nr 1. Wysokość opłaty za przejazd na podstawie biletu jednorazowego z/do Łęczycy  
(miejscowość/punkt styku ze stacją/przystankiem kolejowym) 

 

strefa 
Opłata brutto                

(w złotych) 
Przystanki przewoźnika autobusowego 

I 
3,00 

Gusin, Golbice, Siemszyce, Błonie, Borki,  
Łęczyca Miasto, Wąkczew, Wichrów,  
Wilczkowice nad Szosą, Leszcze, Leźnica Mała, Borek 

II 
4,00 

Grabów, Stary Besk, Budki, Chorki, Lubień, Lubinek, 
Solca Mała, Borszyn, Topola Królewska, Chrząstówek, 
Upale, Krężelewice, Daszyna, Łęczyca ul. Ozorkowska, 
Parski, Władysławów, Piaski 

III 
5,00 

Zbylczyce, Podgórze, Grodzisko, Zalesie, Miłosna, 
Wymysłów, Ogrodzona, Jarochów, Walew, Stawiszynek, 
Świnice Warckie, Świnice Warckie Kolonia, Kraski 

IV 
6,00 Stemplew,  Krośniewice 

V 
7,00 Wielenin  

VI 
8,00 Wielenin Kolonia, Ostrówki, Żakowiec, Dąbrowice 

VII 
9,00 Brzeziny k. Uniejowa, Uniejów 

 

Bilety zintegrowane sprzedawane przez kierowcę w Autobusie PKS Łęczyca:  

1) wydawane są w relacji z wybranego przystanku autobusowego (zgodnie z wykazem  

w Tabeli nr 1) do Łęczycy - miejscowość/punkt styku ze stacja kolejową a dalej  

do Łodzi (obowiązuje do wszystkich stacji/przystanków kolejowych w Łodzi);  

2) wydawane są według taryfy normalnej;  

3) mają postać biletu na przejazd Autobusem oraz biletu zawierającego opłatę 

dodatkową, która określa cenę na część przejazdu Pociągiem ŁKA.   
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Tabela nr 2. Wysokość opłaty za przejazd na podstawie biletu jednorazowego   
z/do Ozorków Nowe Miasto  
(miejscowość/punkt styku ze stacją/przystankiem kolejowym) 

 

strefa 
Opłata brutto                

(w złotych) 
Przystanki przewoźnika autobusowego 

 

I 3,00 
Parzęczew, Ozorków Miasto, Wytrzyszczki, 
Piaskowice 

 

II 4,00 
Chrząstów Wielki, Różyce,  
Powodów Pierwszy-Łążki 

 

III 5,00 Powodów Pierwszy, Różyce Żmijowe 

 

IV 6,00 Borszyn, Leźnica Wielka, Opole 

 

Bilety zintegrowane sprzedawane przez kierowcę w Autobusie PKS Łęczyca:  

1) wydawane są w relacji z wybranego przystanku autobusowego (zgodnie z wykazem  

w Tabeli nr 2) do Ozorkowa Nowe Miasto - miejscowość/punkt styku z przystankiem 

kolejowym a dalej do Łodzi (obowiązuje do wszystkich stacji/przystanków kolejowych 

w Łodzi). 

2) wydawane są według taryfy normalnej;  

3) mają postać biletu na przejazd Autobusem oraz biletu zawierającego opłatę 

dodatkową, która określa cenę na część przejazdu Pociągiem ŁKA.   
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Załącznik nr 5 do oferty „Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” 

 

Wykaz stref i opłat za przejazd w ramach oferty  
”Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” 

za część przejazdu przewoźnikiem PKS Tomaszów Mazowiecki oraz warunki 
wydawania biletu zintegrowanego 

 
 
Tabela nr 1. Wysokość opłaty za przejazd na podstawie biletu jednorazowego  z/do 

Tomaszowa Mazowieckiego 
(miejscowość/punkt styku ze stacją/przystankiem kolejowym) 
 

Nazwa 
strefy 

Opłata brutto                  
(w złotych) Przystanki przewoźnika autobusowego 

I 3,00  
Teofilów, Spała 

II 4,00 
Fryszerka, Inowłódz 

III 6,00 
Anielin 

IV 7,00 
Poświętne, Studzianna 

V 8,00 
Brudzewice, Brudzewice Kolonia, Małoszyce, Gapinin, 
Wólka Kuligowska 

 

Bilety zintegrowane sprzedawane przez kierowcę w Autobusie PKS Tomaszów Mazowiecki: 

a) wydawane są według taryfy normalnej; 

b) wydawane są w relacji z wybranego przystanku autobusowego (zgodnie z wykazem  

w Tabeli nr 1) do Tomaszowa Mazowieckiego - miejscowość/punkt styku ze stacją 

kolejową a dalej do Łodzi (obowiązuje do wszystkich stacji/przystanków w Łodzi). 

 

 


