
Zmiana nr 14 

do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD) 

(obowiązuje od 25.05.2018 r.) 

 

 

W Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) na stronie 7 (Spis treści) zgodnie z kolejnością wzorów dodaje się: 

„Wzór nr 34b   REGIOkarta ……………………………………………………………………...… 121” 

 

2) na stronie 31 § 27 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  REGIOkarta (wzory nr 34, 34a i 34b) jest dokumentem imiennym,” 

 

3) na stronie 33 w § 29 ust. 3 pkt 2 skreśla się tekst: 

„którego numer został wpisany na bilecie” 

 

4) na stronie 33 w § 29 ust. 3 pkt 4 skreśla się tekst: 

„oraz numer dokumentu ze zdjęciem” 

 

5) na stronie 34 w § 30 ust. 3 pkt 2 skreśla się tekst: 

„którego numer został wpisany na bilecie” 

 

6) na stronie 34 w § 30 ust. 3 pkt 4 skreśla się tekst: 

„oraz numer dokumentu ze zdjęciem” 

 

7) na stronie 38 w § 34 ust. 3 pkt 3 skreśla się tekst: 

„oraz numer dokumentu ze zdjęciem” 

 

8) na stronie 38 w § 34 ust. 3 pkt 4 skreśla się tekst: 

„którego numer został wpisany na bilecie” 

 

9) strona 121 (Wzory nr 34, 34a) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej 

zmiany. 

  



Wzór nr 34 

do § 27 

REGIOkarta 
awers                   rewers 

         
 

REGIOkarty, wydane według wzoru nr 34, zachowują ważność zgodnie z datami na nich wskazanymi, 

lecz nie dłużej niż do 26.08.2018 r. 

REGIOkarty Senior, wydane według wzoru nr 34, zachowują ważność zgodnie z datami na nich 

wskazanymi, lecz nie dłużej niż do 15.11.2017 r. (od 16.10.2016 r. sprzedaż REGIOkart Senior nie 

jest prowadzona). 

REGIOkarta bez naklejonego znaczka holograficznego jest nieważna. 
 

 

Wzór nr 34a 

do § 27 

REGIOkarta 
awers                   rewers 

         
 

Wzór obowiązuje od 31.07.2017 r. 

REGIOkarta bez naklejonego znaczka holograficznego jest nieważna. 
 

 

Wzór nr 34b 

do § 27 

REGIOkarta 
awers                   rewers 

         
 

Wzór obowiązuje od 25.05.2018 r. 

REGIOkarta bez naklejonego znaczka holograficznego jest nieważna.  
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