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Zmiana nr 22 

Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) 

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

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

2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W „Spisie treści” usuwa się zapis „§ 40 Razem taniej …………………….163”, otrzymuje 

on brzmienie:  

„§ 40 VACAT …………………….162”. 

2. W Dziale I:  

1) w Rozdziale 1 zmieniają się cenniki opłat za bilety jednorazowe dla Taryfy 

Podstawowej od Tabeli nr 1 do Tabeli nr 24, 

2) w Rozdziale 2 zmieniają się cenniki opłat za bilety jednorazowe dla Taryfy Łódzkie 

Łączy od Tabeli nr 25 do Tabeli nr 48, 

3) w Rozdziale 3 zmieniają się cenniki opłat za bilety okresowe dla Taryfy Podstawowej 

od Tabeli nr 49 do Tabeli nr 64, 

4) w Rozdziale 4 zmieniają się cenniki opłat za bilety okresowe dla Taryfy Łódzkie Łączy 

od Tabeli nr 65 do Tabeli nr 80, 

5) w Rozdziale 5 zmieniają się cenniki opłat za bilety jednorazowe i okresowe z ulgą 

handlową od Tabeli nr 84 do Tabeli nr 97, 

ww. tabele opłat znajdują się w załączniku nr 1 do zmiany nr 22 Taryfy przewozowej  

(ŁKA-TP). 

6) w Rozdziale 8 Opłaty dodatkowe: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłata dodatkowa wynosi*:  

1) 290,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;  

2) 232,00 zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego 

uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;  

3) 116,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,  

a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:  

a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – 

bez odpowiedniego dokumentu przewozu,  

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu 

na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków. „ 

 
b) ust. 4-5 otrzymują brzmienie: 

 

„4. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia 

wezwania do zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej określonej:  

1) w ust. 2 pkt 1 i 2 – obniża się do wysokości: 140,00 zł, 

2) w ust. 2 pkt 3 – obniża się do wysokości: 60,00 zł. 

5.Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany 

trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 870,00 zł.”. 
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W Dziale II: 

1) w Rozdziale 4 § 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 (w przypadku biletów 

okresowych nabywanych w kasie biletowej „Łódzkie Kolei Aglomeracyjnej”  

sp. z o.o. do wpisania imienia i nazwiska zobligowany jest kasjer biletowy).  

Do przejazdów na podstawie biletu odcinkowego imiennego uprawniona jest 

tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. Bilet jest ważny 

łącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, którego imię 

i nazwisko zostało na nim wpisane. Bilet bez wpisania danych, o których mowa 

wyżej, jest nieważny.”; 

1) w Rozdziale 5 § 40 usuwa się warunki oferty „Razem taniej” - przestają 

obowiązywać; 

2) w Rozdziale 6 § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„3) łącznie lub do okazanego biletu strefowego czasowego, podróżny może pobrać 

nieodpłatnie kupon na przewóz roweru, na zasadach określonych  

w Regulaminie ŁKA. Przewóz roweru odbywa się na zasadach określonych  

w § 48;”; 

3) w Rozdziale 6 § 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 (w przypadku biletów 

okresowych nabywanych w kasie biletowej „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”  

sp. z o.o. do wpisania imienia i nazwiska zobligowany jest kasjer biletowy).  

Do przejazdów na podstawie biletu okresowego strefowego imiennego ŁKA 

uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone.  

Bilet bez wpisania danych, o których mowa wyżej, jest nieważny;”. 

 

 

 

   


