Zmiana nr 6
Taryfy przewozowej (ŁKA-TP)
Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
W Taryfie przewozowej (ŁKA-TP), tekst jednolity obowiązujący
od 11 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. W Dziale II POSTANOWIENIA TARYFOWE
1) w Rozdziale 4 w § 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu, właściciel biletu zobowiązany jest
zgodnie ze wskazaniami wpisać czytelnie w sposób trwały w miejscu przeznaczonym na bilecie, swoje imię, nazwisko. Do przejazdów na podstawie biletu odcinkowego imiennego uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. Bilet bez wpisania danych, o których mowa wyżej,
jest nieważny.”
2) w Rozdziale 6 w § 45 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„ 2) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu, właściciel biletu zobowiązany jest
zgodnie ze wskazaniami wpisać czytelnie w sposób trwały w miejscu przeznaczonym na bilecie, swoje imię, nazwisko. Do przejazdów na podstawie biletu okresowego strefowego imiennego ŁKA uprawniona jest tylko ta osoba,
której dane zostały na nim zamieszczone.
Bilet jest ważny łącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość podróżnego. Bilet bez wpisania danych, o których mowa wyżej, jest nieważny.”
2. W Dziale III WZORY DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ULG przy wzorze
nr 45 Karta Dużej Rodziny dodaje się nowy wzór Karty Dużej Rodziny – karty elektronicznej – w załączeniu.
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„Wzór nr 45 do § 34
KARTA DUŻEJ RODZINY

WZÓR KARTY DUŻEJ RODZINY – karta tradycyjna

WZÓR KARTY DUŻEJ RODZINY – karta elektroniczna
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Objaśnienia:
1. Karta zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy
nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej,
skrót "KDR" pisany alfabetem Braille'a - na karcie tradycyjnej, miejsce na zdjęcie - na karcie
elektronicznej oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.
2. Karta tradycyjna ma wymiary 54 x 85,6 mm.
3. Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej
gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z
dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.),
następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej
osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi
rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej
danemu członkowi rodziny wielodzietnej.
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 2449
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