
1 
 

 

 

Zmiana nr 9 

Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt  

(RPO - ŁKA) 

 

Obowiązuje od dnia 25 lipca 2022 roku 

W Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt  

(RPO- ŁKA) tekst jednolity obowiązujący od 11 grudnia 2016 r., wprowadza się następu-

jące zmiany: 

1. W Rozdziale 1 w § 2 w pkt 29 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie:  

„(art. 4, pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – Dz. U. z 2022 
poz.572)”; 

2. W Rozdziale 2: 

1) w § 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Elektroniczna karta ŁKA, zwana dalej kartą ŁKA jest nośnikiem plastikowym, na 
którym może być zakodowany Wspólny Bilet Aglomeracyjny, zwany WBA – za 
pomocą odpowiedniego urządzenia. Jest wydawana oraz dystrybuowana przez 
„ŁKA” sp. z o.o.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Aktywacji zakodowanego na karcie ŁKA biletu WBA – dokonuje kasa biletowa.”; 

2) usuwa się treść ust. 6; 

3) w § 11 ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

„17. Obsługa pociągu lub osoba upoważniona do kontroli przyjmuje należności za prze-
jazd/przewóz gotówką, w PLN lub kartą.  
Jeżeli podróżny nie posiada gotówki lub odmawia uregulowania należności, obsługa 
pociągu wystawia wezwanie do zapłaty – wraz z opłatą dodatkową ustaloną na 
podstawie rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005 r. oraz Uchwały nr XLVII/868/14 
Sejmiku Woje-wództwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 r.”; 

 
4) w § 12 ust. 3: 

„3. Bilet na przewóz: bagażu ręcznego, wózka dziecięcego, psa można nabyć łącznie  

z biletem na przejazd lub do okazanego biletu na przejazd. W przypadku biletu na 

przejazd „tam i z powrotem” wydaje się dwa bilety na przewóz.”; 

5) w § 18 w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1)  opłatę według Taryfy podstawowej za przejazd/przewóz – od stacji wyjazdu wskazanej 
na nieważnym bilecie albo od stacji wyjazdu pociągu (w przypadku braku biletu i braku 
możliwości ustalenia stacji rozpoczęcia przejazdu) – do stacji wskazanej przez po-
dróżnego, nie dalej jednak niż do ostatniej stacji znajdującej się na trasie przejazdu 
obsługiwanej przez „ŁKA” sp. z o.o., oraz”; 

6) w § 19: 

a) ust. 1 pkt 2) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) oddzielnie dla każdego podróżnego, który ukończył 13 lat, z wyjątkiem przejazdu 

grupowego.”; 
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b) ust. 3a pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie: 

„1) do 2 dni (nie wliczając dnia przejazdu) skutkuje naliczeniem tylko opłaty taryfowej 
bądź pozataryfowej według najkorzystniejszej oferty, 

 2) do 7 dni (nie wliczając dnia przejazdu) skutkuje obniżeniem opłaty dodatkowej  
do 120,00 zł za przejazd osób i do 50,00 zł za przewóz rzeczy i zwierząt,”; 

c) ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) osób małoletnich (do 13 roku życia) wraz z opiekunem, za przejazd każdej z tych 

osób, wezwanie do zapłaty wystawia się na opiekuna, zamieszczając adnotację  

„Za przejazd osoby niepełnoletniej …. (imię i nazwisko, data urodzenia, imiona 

rodziców, adres)”; 

3. W Rozdziale 6 uaktualnia się: 

1) wzór nr 6 Wzór druku H-10 – Wezwanie do zapłaty: 

„ 

Wzór druku H-10 - Wezwanie do zapłaty 

strona czołowa 
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strona odwrotna 

 

 

strona czołowa 
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strona czołowa 

 

 

 

Wzór przekazu dotyczącego uregulowania należności za przejazd do wezwania   
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2) wzór nr 9 Wniosek na przejazd grupy: 
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