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Zmiana nr 25 

do Cennika - Wykazu opłat za przewóz osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. 

(obowiązuje od 12.08.2022 r.) 

 

W Cenniku - Wykazie opłat za przewóz osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) strona tytułowa otrzymuje brzmienie: 
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2) w Spis treści otrzymuje brzmienie: 
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3) w Objaśnieniach dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

5. Wszystkie opłaty zawarte w niniejszym cenniku podane są w walucie złoty polski (PLN). 

 

4) tytuł Rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: 

„ROZDZIAŁ 1 

TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE 

W KLASIE 2 POCIĄGU OSOBOWEGO” 

 

5) do Rozdziału 1: 

a) do nowej Tabeli nr 1 przenosi się z dotychczasowych tabel nr 1-8, 17 i 19a opłaty za bilety 

jednorazowe według Taryfy Podstawowej (normalne, z ulgami ustawowymi i handlowymi) 

– bez zmiany ich wartości, 

b) do nowej Tabeli nr 2 przenosi się z dotychczasowych tabel nr 1-8 opłaty za bilety jednorazowe 

według Taryfy RAZEM (normalne i z ulgami ustawowymi) – bez zmiany ich wartości, 

 

6) tytuł Rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: 

„ROZDZIAŁ 2 

TABELE OPŁAT ZA BILETY TYGODNIOWE 

W KLASIE 2 POCIĄGU OSOBOWEGO” 

 

7) do Rozdziału 2: 

a) do nowej Tabeli nr 3 przenosi się z dotychczasowej tabeli nr 16a opłaty za bilety tygodniowe 

na przejazd w jedną stronę według Taryfy Podstawowej (normalne) – bez zmiany ich 

wartości, 

b) do nowej Tabeli nr 4 przenosi się z dotychczasowej tabeli nr 16 opłaty za bilety tygodniowe 

na przejazd tam i z powrotem według Taryfy Podstawowej (normalne) – bez zmiany ich 

wartości, 

c) do nowej Tabeli nr 5 przenosi się z dotychczasowej tabeli nr 16a opłaty za bilety tygodniowe 

na przejazd w jedną stronę według Taryfy RAZEM (normalne) – bez zmiany ich wartości, 

d) do nowej Tabeli nr 6 przenosi się z dotychczasowej tabeli nr 16 opłaty za bilety tygodniowe 

na przejazd tam i z powrotem według Taryfy RAZEM (normalne) – bez zmiany ich wartości, 

 

8) tytuł Rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„ROZDZIAŁ 3 

TABELE OPŁAT ZA BILETY MIESIĘCZNE 

W KLASIE 2 POCIĄGU OSOBOWEGO” 
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9) do Rozdziału 3: 

a) do nowej Tabeli nr 7 przenosi się z dotychczasowych tabel nr 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 

15a i 18a opłaty za bilety miesięczne na przejazd w jedną stronę według Taryfy 

Podstawowej (normalne, z ulgami ustawowymi i handlowymi) – bez zmiany ich wartości, 

b) do nowej Tabeli nr 8 przenosi się z dotychczasowych tabel nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 18 

opłaty za bilety miesięczne na przejazd tam i z powrotem według Taryfy Podstawowej 

(normalne, z ulgami ustawowymi i handlowymi) – bez zmiany ich wartości, 

c) do nowej Tabeli nr 9 przenosi się z dotychczasowych tabel nr 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a  

i 15a opłaty za bilety miesięczne na przejazd w jedną stronę według Taryfy RAZEM 

(normalne i z ulgami ustawowymi) – bez zmiany ich wartości, 

d) do nowej Tabeli nr 10 przenosi się z dotychczasowych tabel nr 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 

opłaty za bilety miesięczne na przejazd tam i z powrotem według Taryfy RAZEM (normalne  

i z ulgami ustawowymi) – bez zmiany ich wartości, 

e) do nowej Tabeli nr 11 przenosi się z dotychczasowych tabel nr 16b i 18b opłaty za bilety 

miesięczne sieciowe według Taryfy Podstawowej (normalne, z ulgami ustawowymi  

i handlowymi)– bez zmiany ich wartości, 

 

10) tytuł Rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 

„ROZDZIAŁ 4 

TABELE OPŁAT ZA POZOSTAŁE RODZAJE BILETÓW 

W KLASIE 2 POCIĄGU OSOBOWEGO” 

 

11) do Rozdziału 4: 

a) do nowej Tabeli nr 12 przenosi się z dotychczasowej tabeli nr 20 opłaty za bilety według 

oferty „Weekend z KD” – bez zmiany ich wartości, 

b) do nowej Tabeli nr 13 przenosi się z dotychczasowego rozdziału 4 opłaty za bilety z ceną 

zryczałtowaną – tabela otrzymuje brzmienie: 

 

 

12) tytuł Rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 

„ROZDZIAŁ 5 

POZOSTAŁE OPŁATY I NALEŻNOŚCI” 
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13) do Rozdziału 5: 

a) do nowej Tabeli nr 14 przenosi się z dotychczasowego rozdziału 5 część dotyczącą opłat 

dodatkowych – tabela otrzymuje brzmienie: 

 

(wysokość opłat nie ulega zmianie) 

b) do nowej Tabeli nr 15 przenosi się z dotychczasowego rozdziału 5 część dotyczącą opłaty 

manipulacyjnej – tabela otrzymuje brzmienie: 

 

(wysokość opłaty nie ulega zmianie) 

c) do nowej Tabeli nr 16 przenosi się dotychczasowy rozdział 6 (inne należności) – tabela 

otrzymuje brzmienie: 

 

(wysokość opłaty nie ulega zmianie) 


