
§ 44. Bilety jednorazowe strefowe czasowe w pociągach kategorii  
ŁKA 

 

1. Uprawnieni  
 

1) bilet jednorazowy strefowy czasowy wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba; 
2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi może nabyć bilet strefowy czasowy, z ulgą: 

a) ustawową – 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% lub 95%,  

b) handlową – 50% lub 55%.  

 
2. Obszar i zakres ważności  

 
1) bilety, o których mowa w ust. 1 ważne są na przejazdy w pociągach kategorii ŁKA, 

przewidzianych w rozkładzie jazdy, w strefie A aglomeracji łódzkiej, ograniczonej 

stacjami: 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 Niciarniana, Łódź Fabryczna po 

uruchomieniu), Pabianice, Zgierz, Zgierz Jaracza, Zgierz Północ, Zgierz 

Kontrewers; 

2) bilet strefowy czasowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na w/w 

obszarze odpowiednio przez:  

a) 30 minut,  

b) 60 minut, 

c) 3 godziny,  

licząc od określonej na bilecie godziny, wskazanej przez nabywcę;  

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

nieodpłatnie kupon na przewóz roweru, na zasadach określonych w Regulaminie 

ŁKA. Kupon ten jest ważny w strefie i w terminie określonym na bilecie na przejazd. 

Przewóz roweru odbywa się na zasadach określonych w § 48.  

 

3. Warunki stosowania  
 

1) bilety strefowe czasowe można nabyć w: 

a) kasie biletowej, 

b) biletomacie stacjonarnym, 

c) kanałach samoobsługowych, np. za pośrednictwem telefonu, Internetu itp.,  

d) pociągu – u obsługi tego pociągu lub biletomacie mobilnym, na zasadach 

określonych w Regulaminie ŁKA, 

2) posiadaczowi biletu strefowego czasowego nie przysługuje odszkodowanie lub 

częściowy zwrot uiszczonej opłaty, w razie częściowego ograniczenia ruchu 

pociągów; 

3) zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany bilet strefowy czasowy można 

dokonać: 

a) przed rozpoczęciem określonego na nim terminu ważności,  



b) po rozpoczęciu terminu ważności – tylko na stacji zakupu biletu, jednak nie 

później niż przed upływem pierwszej godziny ważności, z zastrzeżeniem pkt 4, 

po potrąceniu odstępnego; 

4) nie podlegają zwrotowi należności za bilety strefowe czasowe 30 min. i 60 min.,  

po rozpoczęciu terminu ich ważności, z wyjątkiem biletów zwróconych z przyczyn 

leżących po stronie przewoźnika;  

5) oferta „Bilety strefowe czasowe ŁKA” nie ogranicza uprawnień podróżnego do 

zakupu biletu jednorazowego na przejazd między określonymi przez niego stacjami 

położonymi w obrębie strefy A aglomeracji łódzkiej, w tym biletu wycieczkowego;  

6) jeżeli podczas kontroli dokumentów przewozu w pociągu podróżny oświadczy, że 

posiada uprawnienie do ulgi, okaże bilet ulgowy, ale nie okaże dokumentu 

poświadczającego to zwrotu może dochodzić w drodze reklamacji, na warunkach 

określonych w Regulaminie ŁKA;  

7) 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.   

 
4. Opłaty  

 

Opłaty za bilety strefowe czasowe, ważne na przejazdy w określonej strefie czasowej 

ŁKA, są zryczałtowane i wskazane w tabeli nr 98. 

 
 

5. Zmiana umowy przewozu  
 

1) podróżny z biletem strefowym czasowym „ŁKA” sp. z o.o., zamierzający pojechać 

do stacji położonej poza strefą określoną na bilecie, obowiązany jest nabyć bilet 

jednorazowy – od stacji granicznej strefy do stacji docelowej, na zasadach 

określonych w Regulaminie ŁKA;  

2) przejście do pociągu innego przewoźnika – nie jest dozwolone.  

 


