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Zmiana nr 15 

Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) 

 

Obowiązuje od dnia 13 grudnia 2020 r. 

 

W Taryfie przewozowej (ŁKA-TP), tekst jednolity obowiązujący od 11 grudnia 2016 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

               

1. W Dziale I: 

1) w Tabeli nr 1 w  wierszu nr 3 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(Dz. U. z 

2020 poz. 5050, z późn.zm.)”;       

2) w Tabeli nr 2 wiersz nr  7 otrzymuje nowe brzmienie oraz dodaje się nowy 9 

wiersz: 

„ 

 

 

 

 

9. 
Działacze opozycji antykomunistycznej 

oraz osoby represjonowane z powodów 

politycznych 

51 
Legitymacja działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych 

            „ 

3) W Rozdziale 6: 

a) pod Tabelą nr 98 zapis otrzymuje brzmienie: 

„*z uwagi na prowadzone modernizacje drogowe do odwołania bilet 20 

minutowy jest ważny 40 minut”; 

b) pod Tabelą nr 99 zapis otrzymuje brzmienie: 

„*z uwagi na prowadzone modernizacje drogowe do odwołania bilet 40 

minutowy jest ważny 60 minut”; 

c) pod Tabelą nr 100 zapis otrzymuje brzmienie: 

„*z uwagi na prowadzone modernizacje drogowe do odwołania bilet 60 

minutowy jest zablokowany, w zamian obowiązują bilety wskazane w Tabeli 

nr 99”. 

2. W Dziale II: 

1) W Rozdziale 1 w § 1 dodaje się pkt 14) w brzmieniu: 

„14) ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 319 z późn. zm.).”. 

2) W Rozdziale 3: 

a) w § 23 w ust. 3 w pkt 1), lit a) wykreśla się nr wzoru „19a”; 

b) w § 26 dotychczasowy zapis „§ 26. Przejazdy kombatantów oraz innych 

osób uprawnionych” zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

„§ 26. Przejazdy kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej 

oraz innych osób uprawnionych” 

c) w § 26 w ust. 1 dodaje się pkt 6) w brzmieniu: 

„6) działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane  

z powodów politycznych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r.  

7. 

 

 

Weterani poszkodowani 
37 

 

1) Legitymacja weterana poszkodowanego  

2) Legitymacja weterana poszkodowanego 

– funkcjonariusza 
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o działaniach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 

z powodów politycznych.„; 

d) w § 26 w ust. 2 w pkt 2) dodaje się na końcu zapis „oraz pkt 6;”; 

e) w § 26 w ust. 3 w pkt 2) dodaje się lit e) w brzmieniu: 

„e) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 6) – legitymacja działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 

wystawiona przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych (wzór nr 58) albo decyzja administracyjna 

potwierdzająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych wraz z dokumentem 

poświadczającym tożsamość uprawnionego.”; 

f) w § 27 w ust. 3 w pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: 

„2) dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgowych 

przejazdów są:  

a) legitymacja weterana poszkodowanego (wzór nr 52),  

b) legitymacja weterana poszkodowanego – funkcjonariusza 

(wzór nr 53), 

c) legitymacja weterana poszkodowanego – funkcjonariusza 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (wzór nr 54) 

wraz dowodem tożsamości.”; 

g) w § 31 w ust. 3 w pkt 2) lit c) do zapisu w nawiasie dodaje się wzór nr „50a”; 

h) w § 32 w ust. 3 w pkt 4) wykreśla się nr wzoru „19a”. 

3) W Rozdziale 5: 

a) w § 39 wykreśla się zapisy warunków oferty „§ 39. Przejazdy na podstawie 

biletów wycieczkowych” – VACAT; 

b) w § 40 w ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  

„2) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone,  

z zastrzeżeniem § 14 ust. 3.”; 

c) w § 43 wykreśla się zapisy warunków oferty „Przejazdy na podstawie oferty 

specjalnej ”ŁÓDZKIE BLIŻEJ CIEBIE” – VACAT. 

4) W Rozdziale 6: 

a) w § 44: 

 w ust. 2 do pkt 1) nazwa „Lublinek” zmienia się na „Łódź Lublinek”, na 

końcu dodaje się zapis „Łódź Retkinia*, Łódź Warszawska*, Łódź 

Radogoszcz Wschód*, Łódź Andrzejów Szosa*;” 

gdzie dodaje się przypis dolny w brzmieniu: „*obowiązuje po oddaniu 

przez PKP PLK S.A. do eksploatacji”; 

 w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) bilet strefowy czasowy uprawnia do nieograniczonej liczby 

przejazdów w strefie A w czasie określonym w Tabelach nr 98-100. 

Termin ważności biletu strefowego czasowego liczony jest  

od określonej na bilecie daty i godziny lub wskazanej przez 

nabywcę.”; 

 w ust. 3 pkt 1) dodaje się lit. e) w brzmieniu: 

„e) w automatach biletowych MPK-Łódź – w taborze MPK.”; 

 w ust. 3 pkt 4)  wykreśla się zapis „20 min., 40 min. 60 min”; 
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 w ust. 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  

„2) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone,  

z zastrzeżeniem § 14 ust. 3.”; 

b) w § 45 w ust. 2 pkt 1) w lit a) nazwa „Lublinek” zmienia się na „Łódź 

Lublinek”, po zapisie „Zgierz Kontrewers” dodaje się zapis „Łódź Retkinia*, 

Łódź Warszawska*, Łódź Radogoszcz Wschód*, Łódź Andrzejów Szosa*,” 

gdzie dodaje się przypis dolny w brzmieniu: „*obowiązuje po oddaniu 

przez PKP PLK S.A. do eksploatacji”. 

5) W Dziale III Wzory dokumentów uprawniających do ulg: 

a) dotychczasowy Wzór nr 2 zastępuje się nowym wzorem (w załączeniu); 

b) dotychczasowe Wzory nr 10, 10a, 12a, 12b, 12c, 12d, 13a, 13b, 13c, 13d, 

13e, 13f, 13g, 13h zastępuje się nowymi (w załączeniu); 

c) dodaje się nowych Wzór nr 13i oraz nr 13j (w załączeniu); 

d) dotychczasowy Wzór nr 14, 14a, 14b, 17a, 17b, zastępuje się nowym 

wzorem (w załączeniu); 

e) usuwa się Wzór nr 19a Wzór legitymacji studenckiej („papierowa”); 

f) dodaje się nowych Wzór nr 50a LEGITYMACJA SŁUŻBOWA 

NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (w załączeniu); 

g) dotychczasowy Wzór nr 56 i 57 zastępuje się nowym wzorem  

(w załączeniu); 

h) pełna nazwa Wzoru nr 58 otrzymuje brzmienie „Wzór nr 58 do § 26, §27a 

WZÓR DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB OSOBY 

REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH”. 

 

 

 

 


