Honorowanie biletów KM w ZTM na linii
nr 8 Warszawa - Radom od 13 marca do
11 czerwca 2016 r.
[1]

śr., 09/03/2016 - 15:41
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że ze względu na prace modernizacyjne
i prowadzenie ruchu pociągów po jednym torze na odcinku Warszawa Okęcie – Piaseczno –
Czachówek Południowy, od 13 marca do 11 czerwca 2016 r. zostanie zmieniony rozkład
jazdy pociągów Kolei Mazowieckich na linii nr 8 (Warszawa – Radom).
Ze względu na prowadzone prace liczba pociągów będzie znacząco zmniejszona.
W związku z powyższym, podróżni jadący:
1. z centrum Warszawy w kierunku Piaseczna będą mogli skorzystać z przejazdu
metrem M1 do stacji Wilanowska i dalej autobusami 709, 727;
2. ze stacji położonej na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Służewiec
w kierunku Piaseczna będą mogli skorzystać z przejazdu pociągami SKM S2, S3
i KM RL do przystanku Warszawa Służewiec, skąd autobusami 189, 401, 402, 504 do
ul. Puławskiej i dalej autobusami 709 i 727;
3. do stacji Warszawa Okęcie:
a. od strony centrum Warszawy będą mogli skorzystać z dojazdu pociągami SKM
S2, S3 i KM RL do stacji Warszawa Lotnisko Chopina i przejazdu autobusami 148
i 331,
b. od strony Piaseczna – dojazdu autobusami 709 i 727 do przystanku Poleczki i dalej
autobusami 148 i 331;
1. do stacji Warszawa Jeziorki mogą skorzystać z dojazdu liniami 209 i 809 ze stacji
Metro Stokłosy lub 715 z Al. Krakowskiej lub stacji metro Wilanowska;
2. do stacji Warszawa Dawidy – dojazd autobusem 715 do przystanku Baletowa
(odległość dojścia ok. 900 m).
Schemat alternatywnych połączeń

[2]

Honorowanie biletów
Bilety KM (ważne na przejazdy do odpowiednich stacji na modernizowanym odcinku linii
kolejowej lub przez ten odcinek) są honorowane:
1. w pociągach SKM S2 i S3 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Śródmieście /
Warszawa Centralna – Warszawa Lotnisko Chopina;
2. na linii metra M1 na odcinku Centrum – Stokłosy;
3. na wskazanych odcinkach w uruchamianych przez ZTM autobusach:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

709, 727 (Metro Wilanowska – PKP Piaseczno),
189, 401, 402 (PKP Służewiec – Metro Służew),
148, 331 (Lotnisko Chopina - Poleczki),
504 (Novotel – Poleczki),
209, 809 (Metro Stokłosy – PKP Jeziorki),
165 (cała trasa),
319 (Metro Wilanowska – PKP Jeziorki),
739 (Metro Wilanowska – Mysiadło),
715 (cała trasa);

4. w tramwajach linii 7, 9, 15 na odcinku PKP Rakowiec – P+R Al. Krakowska.
Bilety ZTM na I strefę ważne są w autobusach linii 715 dla pasażerów podróżujących
do/z przystanków na odcinku PKP Jeziorki - Baletowa.
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