
§ 45. Bilety okresowe strefowe imienne w pociągach „ŁKA” sp. z o.o.              

1. Uprawnieni  

1) bilety okresowe strefowe imienne ŁKA wg taryfy normalnej może nabyć każda 

osoba;  

2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi:  

a) ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93% - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 

lit. b,  

b) handlowej 50% lub 55%,  

może nabyć bilet okresowy strefowy imienny ŁKA z odpowiednią 

ulgą.  

2. Obszar i zakres ważności  

1) sprzedawane są następujące rodzaje biletów okresowych strefowych imiennych na 

przejazdy w pociągach kategorii ŁKA lub ŁKA Sprinter, przewidzianych w 

rozkładzie jazdy, tj. 

a) ograniczone  stacjami/przystankami: Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec, Łódź 

Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Chojny, Łódź Dąbrowa, Łódź 

Widzew, Łódź Stoki, Łódź Marysin, Łódź Arturówek, Łódź Andrzejów, Lublinek,  

Łódź Niciarniania, Łódź Fabryczna, Łódź Olechów Wiadukt, Łódź Olechów 

Zachód, Łódź Olechów Wschód, Pabianice, Zgierz, Zgierz Jaracza, Zgierz 

Północ, Zgierz Kontrewers, są to bilety: 

 miesięczne – z okresem ważności jednego miesiąca (ceny podane w Tabeli 

nr 101), 

 kwartalne – na okres trzech kolejno po sobie następujących miesięcy (ceny 

podane w Tabeli nr 102); 

b) zgodnie z wykazem stacji, o których mowa w ppkt a) rozszerzonym o obszar  

obowiązywania do przystanku Bedoń oraz Justynów – miesięczne – z okresem 

ważności jednego miesiąca (ceny podane w Tabeli nr 101a). 

2) bilet okresowy strefowy imienny ŁKA uprawnia do nieograniczonej liczby 

przejazdów na obszarze i w terminie na nim określonym;  

3) bilety, o których mowa w pkt 1 ważne są począwszy od daty wydania lub 

wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem obowiązującego terminu 

przedsprzedaży; 

4) bilety okresowe strefowe imienne wydane na przejazdy pociągiem kategorii ŁKA 

obowiązują przy przejeździe pociągiem kategorii ŁKA Sprinter, natomiast bilety 

wydane na przejazdy pociągiem kategorii ŁKA Sprinter obowiązują przy 

przejeździe pociągiem kategorii ŁKA. 

3. Warunki stosowania 
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1) bilety okresowe strefowe imienne wydawane są wyłącznie na przejazdy 

pociągami „ŁKA” sp. z o.o. kategorii ŁKA lub kategorii ŁKA Sprinter;  

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;   

3) posiadaczowi biletu okresowego strefowego imiennego ŁKA nie przysługuje 

odszkodowanie lub częściowy zwrot uiszczonej opłaty, w razie częściowego 

ograniczenia ruchu pociągów; 

4)  jeżeli podczas kontroli dokumentów przewozu w pociągu podróżny 

oświadczy, że:  

a) posiada bilet okresowy strefowy imienny ŁKA, ale nie okaże go w pociągu, 

b) posiada uprawnienie do ulgi i okaże bilet ulgowy, ale nie okaże dokumentu 

poświadczającego uprawnienie do ulgi,  

wówczas zwrotu można dochodzić w drodze reklamacji, na warunkach określonych 

w Regulaminie ŁKA;  

5) w razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na 

nim wskazana lub – w przypadku biletu ulgowego – osoba nie posiadająca 

uprawnienia do ulgi, bilet uznaje się za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego 

bez ważnego biletu;  

6) oferta nie ogranicza uprawnień podróżnego do zakupu biletu odcinkowego 

(imiennego) na przejazdy na obszarze aglomeracji łódzkiej – w określonej przez 

niego relacji, zgodnie z postanowieniami §§ 37-38; 

7) foliowanie biletu ani też przedłużenie jego ważności, nie jest dozwolone; 

8) bilety okresowe strefowe imienne ŁKA podrobione lub przerobione uważa się 

za nieważne; 

9) za bilety zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione, nie zwraca się 

uiszczonych opłat i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia sprawy do 

organów ścigania; 

10) podróżny odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązany jest 

posiadać i okazać w pociągu ŁKA sp. z o.o. odpowiedni dokument wskazany w 

postanowieniach szczególnych o ustawowych lub handlowych ulgach 

przejazdowych; 

11) zwrot biletu na zasadach określonych w Regulaminie ŁKA. 

4. Zmiana umowy przewozu 

1) przejście do pociągu innego przewoźnika – nie jest dozwolone, z 

zastrzeżeniem  

§ 14 ust. 3;  
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2) na przejazd do stacji położonej poza strefą określoną na bilecie, należy kupić 

bilet jednorazowy od stacji granicznej tej strefy do stacji docelowej, na zasadach 

określonych w Regulaminie ŁKA. 

 


