
§ 40. Bilety strefowe czasowe KM  

  

1. Uprawnieni  

  

1) bilety strefowe czasowe KM wg taryfy normalnej 

może nabyć każda osoba; 2) osoba uprawniona do 

korzystania z ulgi:  

a) ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%,                                                              

b) handlowej 35% lub 50%,  

może nabyć odpowiedni bilet ulgowy.  

  

2. Obszar i zakres ważności  

  

1) bilety ważne są na przejazdy pociągami uruchamianymi przez KM, z wyjątkiem 

pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym, na obszarze 

ograniczonym stacjami:  

a) w I strefie KM – Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa 

Choszczówka, Ząbki, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Falenica, 

Warszawa Jeziorki,   

b) w II strefie KM – Pruszków, Płochocin, Chotomów (lub Nieporęt), Zagościniec, 

Halinów, Zielonka Bankowa, Śródborów, Zalesie Górne,  

c) w III strefie KM – Grodzisk Mazowiecki, Boża Wola, Nowy Dwór Mazowiecki, 

Tłuszcz (lub Nieporęt), Mińsk Mazowiecki Anielina, Celestynów, Góra 

Kalwaria, Czachówek Południowy; 2) bilet strefowy czasowy KM uprawnia do 

nieograniczonej liczby przejazdów, w obrębie: a) I strefy KM– przez 2 godziny,  

b) I i II strefy KM– przez 4 godziny,  

c) I, II i III strefy KM– przez 6 godzin,  

licząc od określonej na bilecie godziny wskazanej przez nabywcę.  

  

3. Warunki stosowania  

  

1) bilety strefowe czasowe KM można nabyć na warunkach określonych w 

Regulaminie;  

2) oferta „Bilety strefowe czasowe KM” nie ogranicza uprawnień podróżnego do 

zakupu biletu jednorazowego na przejazd między określonymi przez niego 

stacjami położonymi na obszarze stref KM, w tym biletu wycieczkowego – z 

zastrzeżeniem pkt. 3;   

3) nie wydaje się biletów wycieczkowych na przejazd miedzy stacjami 

położonymi na obszarze I strefy KM;  

4) ulgę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, poświadczają odpowiednie dokumenty 

wskazane w postanowieniach szczególnych o ustawowych i handlowych ulgach 

przejazdowych.  

  

  

4. Opłaty  

  

Opłaty za bilety strefowe czasowe KM, ważne na przejazdy w określonej strefie 

(strefach), są zryczałtowane i wskazane w Załączniku (tabele opłat za bilety 

strefowe KM).  
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5. Zmiana umowy przewozu  

  

1) podróżny z biletem strefowym czasowym KM, zamierzający pojechać do stacji 

położonej poza strefą określoną na bilecie, obowiązany jest nabyć bilet 

jednorazowy – od stacji granicznej tej strefy do stacji docelowej, na zasadach 

określonych w Regulaminie;  

2) zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet strefowy czasowy KM 

może nastąpić, na zasadach określonych w Regulaminie;  

3) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.   

 


