
 
 

Zmiana nr 4 

Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) 

 

Obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r. 

 

W Taryfie przewozowej (ŁKA-TP), tekst jednolity obowiązujący od 1 sierpnia 2015 r., wpro-

wadza się następujące zmiany: 

 

1. w Dziale I – Opłaty przewozowe: 

1) na str. 15 w poz. 24 dotychczasowy zapis „(Dz. U., poz. 1863) zastępuje się zapisem 

„(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 785), 

2) w Tabeli Nr 2 w nagłówku tabeli w pkt 1 zapis w nawiasie „(tekst jednolity Dz.U. z 2015 

r. poz. 840), zastępuje się zapisem „(tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 871), 

3) w Rozdziale 7. Opłaty z ceną zryczałtowaną, tabela nr 50, otrzymuje nowe brzmienie: 

„Tabela nr 50 

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE  

Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.  

* z wyjątkiem psa przewodnika lub psa asystującego (bezpłatny przewóz) 

2. w Dziale II Postanowienia Taryfowe: 

1) w Rozdziale 2 Zasady ustalania i stosowania opłat przewozowych: 

a) w § 5 w ust. 3 pkt 2) po wyrazie „psa” przecinek zastępuje się nawiasem gdzie dodaje 

się zapis „(z wyjątkiem psa asystującego/przewodnika)”; 

b) w § 18 ust. 2 pkt 2) zapis w nawiasie „(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1404  

z późn. zm.), zastępuje się zapisem „(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 990)”; 

c) w § 21:  

 w ust. 1 pkt 2) zapis w nawiasie „(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 840), za-

stępuje się zapisem „(tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 871); 

 w ust. 2 pkt 3) skreśla się nawias oraz zapis w nim: „(lub psów)”; 

 w ust. 3 pkt 2) skreśla się nawias oraz zapis w nim: „(lub psy)”; 

d) w § 23: 

 w ust. 1 pkt 5) zapis w nawiasie „(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 840), za-

stępuje się zapisem „(tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 871); 

  

Nazwa opłaty  
Opłata brutto  

w złotych  

 
PTU 

 

Opłaty za wydanie biletu na przejazd/przewóz w pociągu:  3,00 0,22 

Bilet na przewóz rzeczy albo psa* pod nadzorem podróżnego  4,00 0,30 

ŁKA Karta - 30% (Roczna) Odrębna kalkulacja 

Opłata manipulacyjna pobierana przez przewoźnika uwzględniająca ponie-

sione przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umo-

rzeniem opłaty dodatkowej, wynikającej z rozporządzenia MI z dnia 20 stycz-

nia 2005 r. oraz z uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 

2014r. 

16,00  2,99 

Opłata za przebieg pociągu specjalnego 

Odrębna kalkulacja  Opłatę za przebieg pociągu specjalnego, pobiera się w wysokości ponoszo-

nych kosztów własnych, z doliczeniem marży zysku.  

Opłaty za przydzielenie na zamówienie pociągów specjalnych Odrębna kalkulacja 
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e) w § 25: 

 w ust. 2 pkt 3) na końcu zdania dodaje się zapis: „(z wyjątkiem psa asystują-

cego/przewodnika)”; 

 w ust. 3 pkt 4) skreśla się nawias oraz zapis w nim: „(lub psów)”; 

d) w § 26:  

 w ust. 2 pkt 3) skreśla się zapis: „lub psów”; 

3) w Rozdziale 4. Przejazdy ulgowe: w § 30a w ust. 1:  

zapis w nawiasie „(Dz.U. z 2014 r.  poz. 1863)” zastępuje się zapisem „(tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 785)”. 

4) w Rozdziale 6. Przejazdy na podstawie taryfy i ofert specjalnych w § 35:  

a) w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 
„2) bilet wycieczkowy wydaje się na przejazd jednorazowy z ulgą 15% - wg cen wska-
zanych w Rozdziale 1 – Tabele opłat za bilety jednorazowe normalne – taryfa pod-
stawowa;” 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
           „1) termin ważności biletu wycieczkowego wynosi 1 dzień; 

2) oferta bilet wycieczkowy ma zastosowanie w każdy piątek od godz. 1800, sobotę  

i niedzielę jak i każdy dzień wolny od pracy – od godziny 001 do 2400, ustawowo 

przyjęty jako dzień wolny;  

3) przejazd na podstawie biletu wycieczkowego można rozpocząć wyłącznie w stre-

fie czasowej określonej na bilecie; 

4) podróż musi być zakończona najpóźniej do godz. 2400 w ramach terminu ważności 

biletu;  

5) zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet dokonywany 

jest na warunkach określonych w Regulaminie ŁKA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


