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Opłaty dodatkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycz-

nia 2005r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za-

branych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.117), oraz z uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr 

XLVII/868/14 z dnia 26 maja 2014r. w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości 

opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych w odniesieniu do wojewódzkiego regularnego 

przewozu osób realizowanego przez ,,Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. 

 

1. W razie stwierdzenia braku:  

1) odpowiedniego dokumentu przewozu,  

2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgo-

wego przejazdu, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają wła-

ściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do za-

płaty.  

 

2. Opłata dodatkowa wynosi:  

1) 200,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;  

2) 160,00 zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 

do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;  

3) 80,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczegól-

ności za zabrane ze sobą do środka transportu:  

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

wiedniego dokumentu przewozu,  

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warun-

kach szczególnych – bez zachowania tych warunków  

 

3. W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej określonej:     

1) w ust.2 pkt 1 i 2 – opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 60,00 zł, 

2) w ust.2 pkt 3 – opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 20,00 zł.   

 

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

zwania do zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej określonej:  

1) w ust. 2 pkt 1 i 2 – obniża się do wysokości: 100,00 zł, 

2) w ust. 2 pkt 3 – obniża się do wysokości: 30,00 zł. 

 

5. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy 

środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 600,00 zł. 
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