Wzajemne honorowanie biletów KM i
ZTM w dniach 29-30 czerwca 2019 r.
oraz 6-28 lipca 2019 r. na linii 447 na
odcinku Warszawa Wschodnia Pruszków
[1]

wt., 25/06/2019 - 16:57
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP PLK S.A.
na odcinku Warszawa Włochy – Pruszków w terminach: 29 – 30 czerwca 2019 r. oraz 6 –
28 lipca 2019 r. nastąpi zmiana organizacji połączeń kolejowych na ww. odcinku.
Część pociągów:
1. KM kursować będzie z pominięciem niektórych stacji;
2. SKM linii S1 kursować będzie:
a. w relacji skróconej Otwock – Warszawa Zachodnia;
b. niektóre pociągi dojeżdżające do Pruszkowa kursować będą z pominięciem stacji:
Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek, Piastów.
W ww. dniach uruchomione zostaną przez ZTM zastępcze linie autobusowe:

1. ZS1 na trasie: Dw. Zachodni – Al. Jerozolimskie – (Piastów) – Al. Jerozolimskie –
(Pruszków) – al. Wojska Polskiego – T. Kościuszki – H. Sienkiewicza – S. Staszica –
Powstańców – Plantowa – al. Wojska Polskiego – Os. Staszica / Pętla.
Przystanek graniczny: ŁOPUSZAŃSKA.
Autobusy linii ZS1 zatrzymują się tylko na wybranych przystankach (zasadniczo przy
stacjach kolejowych);
2. ZW (kursuje w dni powszednie w 2. streﬁe ZTM) na trasie: PKP Pruszków – Al.
Jerozolimskie – al. Tysiąclecia – al. Wojska Polskiego - TRAUGUTTA (Piastów).

Uruchomiony zostanie przystanek ZTM POWSTAŃCÓW 02 zlokalizowany na ul.
Powstańców w Pruszkowie za skrzyżowaniem z ul. Plantową.

Honorowanie biletów w terminie: 29 – 30 czerwca 2019 r. oraz 6 – 28 lipca 2019
r.
Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) ważne
będą:
1. w pociągach SKM linii:
S1 na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia,
S2, S3 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia;

2. w autobusach linii:
ZS1 na całej trasie (Dw. Zachodni – Os. Staszica/pętla),
ZW na całej trasie (Os. Staszica/PKP Pruszków – Traugutta),
717 na odcinku Dw. Zachodni – Traugutta,
517 na odcinku Centrum – Ursus Niedźwiadek,
127 na odcinku Centrum – PKP Włochy,
N35 i N85 na całej trasie,
N01 na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP Włochy
oraz w innych liniach, których kursowanie pokrywa się z trasami ww. linii.
Bilety ZTM wszystkich rodzajów (z uwzględnieniem stref biletowych) honorowane będą w
pociągach KM na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia.
UWAGA: w pociągach przyspieszonych Kolei Mazowieckich, które nie zatrzymują się w 2.
streﬁe biletowej bilety ZTM ważne są do ostatniej stacji w I streﬁe biletowej.
Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są
zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny
rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 29.06. godz. 05:40 a posiadacze
biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.
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