
Koleje Mazowieckie: Od 1 lipca koniec z
nieodpłatnymi przejazdami dla uchodźców z
Ukrainy

dzisiaj, 35 minut temu

Ten tekst przeczytasz w mniej niż minutę
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Od piątku, 1 lipca uchodźcy z Ukrainy będą musieli płacić za podróże pociągami Kolei
Mazowieckich. Ostatnim dniem darmowych przejazdów będzie czwartek, 30 czerwca.
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Koleje Mazowieckie poinformowały, że nieodpłatne przejazdy dla uchodźców z Ukrainy w pociągach
KM, z wyjątkiem pociągów "Słoneczny" i "Słoneczny - BIS", a także w autobusach uruchamianych na
odcinku Stacja Modlin-Lotnisko Modlin, obowiązują do 30 czerwca 2022 włącznie.

W związku z tym, od 1 lipca 2022 r. przejazdy dla wszystkich obywateli tego kraju będą odpłatne i
odbywać się będą na ogólnych zasadach, tj. zgodnie z postanowieniem Taryfy przewozowej KM oraz
Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Koleje Mazowieckie.

"Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na
przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,408
mln osób" - poinformowała w środę Straż Graniczna. Ostatniej
doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,4 tys. osób.

24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Środa jest
126. dniem wojny.
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Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy
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Ukraińcy wracać do odbudowy,.... żegnamy 👋👋 2022-06-29 12:38:47

No to pakować walizy przesiedleńcy i wyjazd na Ukrainę póki Polacy płacą za wasze przejazdy. I więcej nie
wracać, kanikuły w Polsce się skończyły, a my nie będziemy tęsknić.
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