
 
 

 

Zmiana nr 3 

Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) 

 

Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2017 r. 

 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1. W spisie treści: 

1) w Dziale I Rozdział 6 otrzymuje brzmienie:  

„Rozdział 6. Tabele opłat za bilety strefowe jednorazowe i okresowe ważne w strefie A aglo-

meracji łódzkiej dla pociągów „ŁKA” sp. z o.o. ……………………….……………………….89”; 

2) w Dziale II Rozdział 6: 

a) nazwa § 44 otrzymuje brzmienie: 

„Bilety jednorazowe strefowe czasowe w pociągach „ŁKA” sp. z o.o. ……………….143”; 

b) nazwa § 45 otrzymuje brzmienie: 

„Bilety okresowe strefowe imienne w pociągach „ŁKA” sp. z o.o. ……………………145”. 

2. w Dziale I Rozdział 6 otrzymuje brzmienie:  

„Tabele opłat za bilety strefowe jednorazowe i okresowe ważne w strefie A aglomeracji łódz-

kiej dla pociągów „ŁKA” sp. z o.o.”   

3. w Dziale II w Rozdziale 6: 

1) nazwa § 44 otrzymuje brzmienie: 

„Bilety jednorazowe strefowe czasowe w pociągach „ŁKA” sp. z o.o.”; 

2) w § 44 ust. 2 pkt 1) po sformułowaniu „w pociągach” zapis „kategorii ŁKA” zastępuje się 

zapisem „kategorii ŁKA lub ŁKA Sprinter” 

3) w § 44 ust. 2 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie: 

„bilet strefowy jednorazowy wydany na przejazd pociągiem kategorii ŁKA obowiązuje przy 

przejeździe pociągiem kategorii ŁKA Sprinter, natomiast bilet wydany na przejazd pocią-

giem kategorii ŁKA Sprinter obowiązuje przy przejeździe pociągiem kategorii ŁKA.”  

4) nazwa § 45 otrzymuje brzmienie: 

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

5) w § 45: 

a) ust. 2 pkt 1) po sformułowaniu „w pociągach” zapis „kategorii ŁKA” zastępuje się 

zapisem „kategorii ŁKA lub ŁKA Sprinter”; 
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b) w ust. 2 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie: 

„bilety okresowe strefowe imienne wydane na przejazdy pociągiem kategorii ŁKA ob-

owiązują przy przejeździe pociągiem kategorii  ŁKA Sprinter, natomiast bilety wydane 

na przejazdy pociągiem kategorii  ŁKA Sprinter obowiązują przy przejeździe pocią-

giem kategorii ŁKA.” 

c) ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„bilety okresowe strefowe imienne wydawane są na przejazdy pociągami  

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


