
D& Nr 3/9 /:&?AE 
Projekt z dnia 9 

UCHWAhA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie wyraienia zgody na zawarcie pmez Miasto Lddi umowy z Lddzkq Kolejq 
Aglomeracyjnq Sp. z 0.0. dotyczqcej honorowania w pojazdach lokalnego transportu 

zbiorowego w Lodzi biletdw Lddzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z 0.0. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. I 
o sarnorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 201 0 r. o publicznym transporcie zbiorowym @z. U. z 201 5 r. poz. 1440, 1753, 
1890 i 1893) oraz 1 uchwaly Nr XXXIl55 1/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 stycznia ~ 
2012 r. w sprawieustalenia oplat za ushgi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
w Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 517), zmienionej uchwdami Rady Miejskiej I 

w Lodzi: Nr LVIIl1172113 z dnia 6 lutego 2013 r. @z. Urz. Woj. Lbdzkiego poz. 1263), 
Nr LXV11382113 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego poz. 3524), 
Nr LXVIW1470/13 z dnia 11 wrzeinia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lddzkiego poz. 4526), 
Nr LXXVIl1571/13 z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5244), 
Nr LXXXIW1759/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2219), 1 

Nr LXXXVIIl1809/14 z dnia 21 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2436), 
Nr XC/1885/14 z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2734), Nr XI1217115 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1881), Nr XVIIIl393115 z dnia 
7 paidziernika 2015 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3921) i Nr XXI1476115 z dnia 
9 grudnia 201 5 r. (Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego poz. 5570), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 
1 

tj 1. 1. Wyraia siq zgodq na zawarcie przez Miasto L6di umowy z Lodzkq Kolejq ~ 
Aglomeracyjnq sp! z 0.0. dotyczqcej honorowania w pojazdach lokalnego transportu ~ 
zbiorowego w Lo& biletow L6dzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z 0.0. 

2. Projekt umbwy stanowi zdqcznik do uchwaly. 1 

§ 2. Wykonanie uchwaky powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

tj 3. Uchwda wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

I 
Tomasz KACPRZAK 



Zdqcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 2016 r. 

Umowa nr ........................... 12016 

zawarta w dniu ..... !... ............. 201 6 r. w Lodzi pomiqdzy: 

,,L6dzkq Kolejq ~ ~ l o m e r a c ~ j n ~ "  Sp. z o.o., z siedzibq w Lodzi, przy al. Pilsudskiego 12 
wpisanq do Rejestfu Przedsiqbiorcbw prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla Lodzi - 
~rbdmieicie w Lodzi, XX Wydzid Gospodarczy KRS pod nr 0000359408, 
o kapitale z a k l a d o b  w wysokoici 34.520.000,OO zl, posiadajpq NIP 725-20-25-842 
REGON 10089371 0 zwanq dalej ,,LKA, reprezentowana, przez: 

I I 

Miastem L6di Zarzqdem Dr6g i Transportu z siedzibq w Lodzi, prq 
75, 90-447 L6&, posiadajqcym NIP 725-18-59-255 oraz REGON 

473 170052, na podstawie statutu nadanego uchwdq Nr LVIII/1218/13 Rady 
6 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce budketowej 

(Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego z 2015 r. poz. 5643) zwanp  
I 

I 
LKA korzystania z przejazdbw pojazdarni lokalnego transportu 

zbiorowego w z wykorzystaniem sieci i infiastrukhry oraz modiwoici przewozowycb 
ZDiT, Strony ustalajq, co nastqpuje: 

zwane dalej Stronq 

§ 1- 
IlekroC w umowie jest mowa o: I 

- naleiy przez to rozumieC autobusy 
umbw zawartych przez ZDiT, przewozy w strefia 

lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi; 
to rozumieC jednorazowe bilety wydawane z Warszawy lub 
L6d.k: Widzew, Chojny, Pabianicka, Dqbrowa, Kaliska) 

weekendowymi uruchamianymi przez LKA. 

lub lqcznie Stronami. 

§ 2- 
1. Niniejsza umo a obejmuje honorowanie w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego VT w Lodzi biletb LKA, na zasadach okreilonych w warunkach taryfowych oferty ,,Bilet 'r LISA", stanowi cych zdqcanik nr 1 do niniejszej umowy. 7 2. Zawarcie u m o y  przewozu z LISA nastqpuje z chwilq zakupu przez podrbinego biletu 

LKA. W prziypadku zawarcia umowy przewozu przez podmiot upowainiony 



do sprzedaiy biletciw w irnieniu i na rzecz LKA, uwaia siq ze umowa zostala zawarti 
przez LKA. 

3. Zawarcie umowy przewozu, realizowanego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego 
w Lodzi nastqpuje w chwili wejicia podrciinego do pojazdu. 

4. Bilet LKA uprawnia okaziciela do: 
a) jednorazowego przejazdu w relacji Warszawa lub Skierniewice - L6di pociqgami 

LKA, zgodnie ze wskazaniami okredlonymi na bilecie, 
b) podrcizowania przez 60 minut w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego 

w Lodzi, liczqc od godziny wpisanej przez podrciinego na odwrocie biletu LKA 
najpciiniej przed rozpoczqciem przejazdu pojazdem lokalnego transportu zbiorowego 
w Lodzi; przy czyrn godzina rozpoczqcia terminu waknoSci biletu w pojeidzie 
lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi nie moze by6 pciiniejsza niz 60 minut 
od wyznaczonego w rozkladzie jazdy pociqgdw czasu przyjazdu pociqgu LKA 
do stacji Lddi Widzew. Podr6iny zamieszcza na odwrocie biletu LKA trwalq 

77 adnotacjq bez skreSleri, w brzmieniu: ,,Wakny od godz. . . . . . .. . 
5. Bilety LKA bqdq emitowane przez LKA wedhg wzoru stanowiqcego zdqcznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

3 3- 
1. Przy przejazdach na podstawie biletu LKA realizowanych w: 

1) pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi - obowip-ujq przepisy 
porzqdkowe lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi, zgodnie z uchwdq 
Nr LXVl1383113 z dnia 26 czenvca 2013 r. w sprawie ustalenia przepisciw 
porzqdkowych lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi @z. Urz. Woj. Lddzkiego 
poz. 3826); 

2) pociqgach uruchamianych przez LKA - obowip-uje Regulamin obshgi podrciinych, 
odprawy oraz przewozu oscib, rzeczy i zwierzqt (WO-LKA). 

2. Kontrola biletciw w pociqgach uruchamianych przez LKA oraz windykacja naleinoici 
z tytdu przejazdu na podstawie niewaknego biletu na przejazd pociqgiem LKA, 
dokonywana jest przez LKA, na zasadach obowipjqcych w LKA. 

3. Kontrola biletciw LKA w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi 
i windykacja naleinoSci z tytuh przejazdu bez waknego biletu pojazdami lokalnego 
transportu zbiorowego leiy po stronie odpowiednich sh-rib podleglych ZDiT. 

4. OdpowiedzialnoSC za roszczenia pasaierciw oraz os6b trzecich zwiqzane z realizacjq 
postanowieri umowy, ponosi Strona, z ktcirej dzidaniami lub zaniechaniami roszczenia 
sq zwiqzane. 

§ 4- 
LKA zobowip-uje siq do przygotowania i przeprowadzenia akcji informacyjnej dotyczqcej 
mozliwoSci przejazdu Srodkami lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi 
na podstawie biletciw LKA oraz pokrycia kosztciw tej akcji we wlasnym zakresie. Wszelkie 
materialy powinny uzyskaC akceptacjq ZDiT w zakresie zgodnosci zawartych na nich 
inforrnacji z treSciq niniejszej umowy. 

§ 5- 
1. Strony ustalajg ze za honorowanie w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego 

w Lodzi bilet6w LKA, o ktcirym mowa w 5 2 ust. 1, ZDiT otrzyma miesiqczne 
wynagrodzenie w formie ryczaih, ustalone w sposcib wskazany w ust. 3. 

2. Podstawq do ustalenia miesiqcznego wynagrodzenia ZDiT jest: 
1) liczba sprzedanych biletdw LKA w relacji z Warszawy i Skierniewic do Lodzi; 



2) udzial. po 6inych, kt6rzy skorzystajq z przejazd6w w pojazdach lokalnego 

20 %; 

1 
transportu zbiorowego w Lodzi na podstawie bilet6w LKA w relacji do Lodzi - 

3) stawka jednostkowa za kaidego podr6inego - 3,50 zl netto. 
L.  WysokoS6 wydagrodzenia ryczaltowego, oblicza siq wedtug wzoru: 

6 6- 
Strony zobowiyjq siq do: 
1) wsp6lpracy 1 wykonywania z naleiytq starannosciq zobowiqzd wynikajqcych 

z niniejszejl umowy; 
2) prowadzenia wsp6lnej polityki medialnej, nie godzqcej w wizerunek drugiej Strony; 
3) przekazywhia drugiej Stronie, najp6iniej w terminie do 7 (slownie: siedmiu) dni 

przed pladwanq zmianq wszelkich informacji mogqcych mie6 wplyw na wlaiciwq 
realizacjq h o w y  i organizacjp przewoz6w (np. w zakresie obowiqzujqcych optat 
taqd?owyc$, a w szczeg6lnoSci w zakresie wskazanym w 6 5 ust. 2. 

Strony sq uprawmione, po wczeSniejszym uzgodnieniu formularza ankiety oraz zasad 
4 przeprowadzama badaii w pociqgach i uzyskaniu zgody drugiej Strony, do sarnodzielnego 

prowadzenia bddd ankietowych podr6inych w pociqgach LKA na odcinku Warszawa 
Wschodnia - t6dk Kaliska oraz na stacjach i przystankach lokalnego transportu 
zbiorowego w Lodzi w zakresie przedmiotu niniejszej umowy, przy czym przejazd 
ankieter6w ZDiT w pociqgach LKA na odcinku L6d2 Widzew - L6di Kaliska musi 
odbywa6 siq na odstawie specjalnych upowainieh wydanych przez LKA. 
Strony ustalajq przeprowadzenie wsp6lnych bad& podr6Znych w 1 potowie czenvca P 
201 6 r. w celu dceny wamnk6w umowy i ewentualnego skorygowania zasad rozliczen. 

gdzie: 
W - wysokoS6 miesiqcznego wynagrodzenia ryczaltowego naleinego dla ZDiT, 
LB - liczba sprzedanych bilet6w LKA, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 1, 
UP - udzial prhcentowy, okreSlony w ust. 2 pkt 2, 
ST - stawka jehostkowa, okreSlona w ust 2 pkt 3. 
Do wynagrodenia obliczonego wedhg powyiszego wzoru doliczany bqdzie podatek 
VAT w wysokb~ci 8 %. 

4. LKA dokonyda6 bqdzie comiesiqcznych rozliczeii z tytdu sprzedaiy bilet6w LKA 
za dany miesiqc kalendarzowy i nie p6iniej nii do 10 dnia nastqpnego miesiqca 
przekazywad dqdzie do ZDiT drogq elektronicznq na adresy: zdit@zdit.uml.lodz.pl, 
k.krawczyk@z&it.urnl.lodz.pl, a nastqpnie w formie papierowej ,,Zestawienie 
sprzedanych bilet6w LKA" w relacji do Lodzi, zatwierdzone przez upowaioionego 
pracownika L . Zestawienia sporzqdzane bqdq w okresach miesiqcznych wedlug i(A wzom stanowiqcego zalqcznik nr 3 do niniejszej umowy. 

5. Na kwotq wskzkzanq w ust. 1 ZDiT wystawi f b q  VAT w ciqgu 4 dni, liczqc od dnia 
otrzymania ~ektawienia sprzedanych bilet6w LKA, z 30-dniowym terrninem ptatnoSci 
liczonym od 'a otrzymania faktury. 

6. W przypadku dokonania korekty zestawienia, o kt6rym mowa w ust. 4, LKA dm zobowiqzana jest w ciqgu 5 dni przesIa6 je do ZDiT. Na tej podstawie ZDiT wystawi 
fdcturq korygujqcq, z 30-dniowym terminem platnoSci, liczonym od dnia otrzymania 
korekty fakturyl 



Roszczenia podr6hych z tyhh niewykonania lub nienaleiytego wykonania ushe 
przewozowych objktych umowq podlegajq rozpatrzeniu przez przewoinika wykonujqcegc 
przewbz, w z w i d  z ktirym powstalo roszczenie. 

3 8- 
1. Umowa obowiafuje od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. do . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Wszystkie m a n y  umowy wymagajq formy pisemnego aneksu, pod rygoren 

niewainoSci. 

§ 9- 
1. W sprawach umowq majq zastosowanie przepisy prawa powszechnit 

obowiqzujqcego. 
2. Ewentualne spbry pomiqdzy Stronami w sprawach zwipanych z umowq rozpatrywant 

bqdq przez sqd bowszechny wlaSciwy miej scowo dla siedziby LKA. 
3. Gdyby z postanowieri umowy zostdo uznane za niewaine lub 

prawnych, nie Wynie na to wisljqcy charakter pozostalych 
od powyiszego - w takim przypadku Strony umowy 

postanowienia, kt6re zostalo m a n e  za niewaine 
postanowieniem nowym o treSci najbardzie- 

Niniejsza umowa 
dla kaidej ze Stron. 

5 10. 
zostda sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednyrr 



Warunki taryfowe oferty ,,Bilet &K4 " 

Obqwipjq od 13 marca 2016 r. 

1. Uprawnieni 

Podr6iny, kt6ry nabyl bilet LKA na jednorazowy przejazd pociqgiem weekendowym 
kursujqcym w relacji Warszawa Wschodnia - L6di Kaliska - Warszawa Wschodnia 
uruchamianym przez ,,L6dzkq Kolej Aglomeracyjnq" Sp. z 0.0. (LKA), z zastosowaniem: 
1) taryfy normalnej, I 

2) indywidualnych uprawnieri do ulgi: 30%, 33%, 37%, 49%, 50%, 51%, 78%, 93%, 95%, 
1 OO%, 

3) oferty specjalnej: ,,E6& Bliiej Ciebie", ,,l3ilet wycieczkowy", ,,LKA 60+", ,,Razem 
Taniej7', 

w kasie biletowej, w pociqgu LKA - u obshgi pociqgu lub w automacie mobilnym, 
w automacie stacjonarnym (z wylqczeniem bilet6w zakupionych za poirednictwem telefonu, 
Intemetu itp.). 

2. Zakres wainoici 

I. Bilety wydawane na jednorazowy przejazd w relacji: 
1) z Eodzi do stacji Warszawa (Zachodnia, Centralna lub Wschodnia), 
2) z Warszawy lub Skierniewic do Lodzi. 

?. Bilety, o kt6rych mowa w: 1 

1) ust. 1 pkt 1 - honorowane sq w pojazdach komunikacji miejskiej Zarzqdu Transportu 
Miejskiego w Warszawie (ZTM) - (autobusach, trarnwajach, metrze, pociqgach 1 

SKM) na terenie Strefy 1 ZTM, 
2) ust. 1 pkt 2 - honorowane sq w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi 

na podstawie um6w zawartych przez ZDiT, przewozy w strefie miejskiej 
i podmiejskiej lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi; 

na zasadach okreilonych w ust. 3. 
3. Przew6z rzeczy, rower6w i zwierzqt zabieranych przez podr6knych i przewoionych pod 

ich nadzorem odpowiednio w pociqgach LISA, w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM 
lub pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi - w strefie miejskiej 
i podmiejskiej, odbywa siq na og6lnych zasadach i warunkach okreSlonych 
w odpowiednich przepisach danego przewoiflika. 

3. Warunki stosowania 

1. Bilet, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 1 uprawnia do jednorazowego przejazdu pociqgiem 
weekendowym LKA, zgodnie ze wskazaniami na bilecie, a ponadto wydany w relacji: 
a) ,,zeW stacji Warszawa (Zachodnia, Centralna lub Wschodnia) lub Skierniewice 

do Lodzi - uprawnia do nieodplatnych przejazd6w komunikacjq lokalnego 
transportu zbiorowego w Lodzi, w strefie miejskiej i podmiejskiej przez 60 minut, 
liczqc od godziny wpisanej, przez podr6inego na odwrocie biletu LKA, najp6iniej 
przed rozpoczqciem przejazdu ww. irodkarni komunikacji miejskiej. Wpisana przez 



podrbinegb godzina rozpoczqcia terrninu wainoSci biletu w Srodkach komunikacji 
miejskiej bv Lodzi nie mote by6 pcihiejsza nit 60 minut od wyznaczonego 
w rozktadie jazdy pociqg6w czasu przyjazdu pociqgu do stacji Mdi Widzew. 
Podrbiny zamieszcza na odwrocie biletu LKA trwalq adnotacje bez skreglen, 
w brzmieqiu: , , W h y  od godz ..... "; 

b) ,$em stacji Lbdi do stacji Warszawa (Zachodnia, Centralna lub Wschodnia) -jest 
honorowady w strefie 1 ZTM w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM przez 75 
min., liczkc od godziny wpisanej przez podrbknego na odwrocie biletu LKA, 
najpcihiej przed rozpoczqciem przejazdu Srodkami komunikacji miejskiej ZTM. 
Godzina rozpoczqcia terminu wainoici biletu w poj azdach komunikacji miej skiej 
ZTM nie moze by6 pciiniejsza niz 60 minut od wyznaczonego w rozkladzie jazdy 
pociqgciw czasu przyjazdu pociqgu EKA do stacji Warszawa Centralna. 
Podrbiny zamieszcza na odwrocie biletu LKA trwalq adnotacje bez skreilen 
w brzmieniu: ,,Wainy od godz.. . .."; 

2. bilet bez wskdzanej godziny lub wpisanej w sposbb nieczytelny albo nietrwaly, jest 
niewainy w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM lub w pojazdach lokalnego transportu 
zbiorowego w to&, a podrbkny traktowany bqdzie jak osoba odbywajqca przejazd bez 

1 wainego biletu; 
3. osoba, ktcira odbywa przejazd w pociqgu LKA na podstawie ulgowego ,,Biletu LISA", 

zobowipana jdst posiada6 wainy dokument poSwiadczajqcy uprawnienie do korzystania 
z danej ulgi; 1 

4. w sprawach keuregulowanych stosuje siq odpowiednio, postanowienia - Taryfy 
przewozowej @KA-TP) i Regulaminu obshgi podrciknych, odprawy oraz przewozu 
oscib, rzeczy il zwierzqt (RPO-EKA) oraz odpowiednio przepisy ZTM - Regulamin 
przewozu Srodkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie i Taryfa 
przewozowa or& przepisy ZDiT - Przepisy taryfowe w lokalnym transporcie zbiorowyrn 1 Miasta Eodzi. 1 

4. Zmiana umowy przewozu 

Zmiana urnowy przewozu w zakresie: 
1) przejazdu pociqgami LKA poza stacjq przeznaczenia wskazanq na bilecie, 
2) przej Seia do poci~gu innego przewoinika, 
motliwa jest na zasadach okreSlonych w Taryfie przewozowej ( EKA - TP). 












