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Od 13 grudnia br. obowiązuje wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM
 2020-12-08  Aleksandra Olczyk Powiat, Samorząd 16 wyświetleń

Z uwagi na rozpoczęcie kolejnego etapu budowy przystanku osobowego Warszawa Targówek pociągi
SKM linii S3 zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską. Ruch pociągów Kolei Mazowieckich nie
ulegnie zmianie. Zostanie wprowadzone wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Ze względu na prace remontowe pojedyncze pociągi SKM we wczesnych godzinach porannych i
późnowieczornych pojadą przez Warszawę Centralną i zostaną oznaczone jako S30. Do odwołania zmieniona
zostanie trasa pociągów SKM linii S3: Warszawa Lotnisko Chopina – (…) – Warszawa Al. Jerozolimskie –
Warszawa Zachodnia p. 8 – Warszawa Wola – Warszawa Młynów – Warszawa Koło – Warszawa Powązki –
Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga (…) – Legionowo/Legionowo Piaski/Wieliszew.

W terminie od 13 grudnia 2020 r. do 13 marca 2021 r. będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów KM i
ZTM wg poniższych zasad:

bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane – w
obu kierunkach:

– w pociągach SKM linii S9 na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 8.;

– w pociągach linii S3 i S30 na odcinku Legionowo – Warszawa Lotnisko Chopina;

bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane:

– w pociągach KM na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 8. (przez Warszawę Gdańską);

– w pociągach KM linii lotniskowych RL, na odcinku Legionowo – Warszawa Lotnisko Chopina przez Warszawę
Centralną.

POMAGAMY

POLECAMY

WESPRZYJ NAS

https://www.zyciepw.pl/
https://zyciepw.pl/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=102__zoneid=1__cb=4daa88d980__oadest=https%3A%2F%2Foknoplast.com.pl%2Fpromocje%2Fzimowa-promocja%2F%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7-rF0u2O7QIVCqSyCh19KQL3EAAYASAAEgJk5fD_BwE
https://www.zyciepw.pl/view/powiat/wolomin
https://www.zyciepw.pl/view/powiat/zabki-powiat
https://www.zyciepw.pl/view/powiat/kobylka
https://www.zyciepw.pl/view/powiat/marki
https://www.zyciepw.pl/view/powiat/radzymin
https://www.zyciepw.pl/view/powiat/dabrowka-powiat
https://www.zyciepw.pl/view/powiat/jadow
https://www.zyciepw.pl/view/powiat/klembow
https://www.zyciepw.pl/view/powiat/tluszcz-powiat
https://www.zyciepw.pl/view/powiat/zielonka
https://www.zyciepw.pl/view/powiat/poswietne
https://www.facebook.com/zyciepw/
https://www.youtube.com/channel/UCek1UAEIUarwDdXUOXU9CtA
https://www.zyciepw.pl/
https://www.zyciepw.pl/view/aktualnosci
https://www.zyciepw.pl/view/sport
https://www.zyciepw.pl/view/kultura
https://www.zyciepw.pl/view/samorzad
https://www.zyciepw.pl/view/zdrowie
https://www.zyciepw.pl/view/telewizja
https://www.zyciepw.pl/view/mazowsze
https://www.zyciepw.pl/od-13-grudnia-br-obowiazuje-wzajemne-honorowanie-biletow-km-i-ztm
https://www.zyciepw.pl/author/olaolczyk
https://www.zyciepw.pl/view/powiat
https://www.zyciepw.pl/view/samorzad
http://www.zyciepw.pl/wp-content/uploads/2020/12/micha%C5%9B-sma-plakat-2.jpg
http://www.zyciepw.pl/wp-content/uploads/2020/11/gregory-4m.jpg


Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich
skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-
godzinnym, czyli np.  15.12. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio
aktywować.
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Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia
Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Jak mądrze wybrać ubezpieczenie auta?

Ubezpieczenie samochodu to obowiązek, który jest
regulowany przepisami prawa. Właściciele aut mają
jednak dowolność w wyborze polisy oraz zakresu
ochrony. Konkurencja na rynku [...]

0 komentarzy

Policjanci poszukują świadków śmiertelnych
wypadków drogowych z miejscowości
Wołomin i Nadma

Policja poszukuje świadków wypadków drogowych,
do jakich doszło 14 listopada 2020r w Wołominie i 26
listopada 2020 roku w miejscowości Nadma.
Wszystkie osoby, [...]

0 komentarzy

Planowane i odwołane przerwy w dostawie
prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach 8 -17 grudnia planowane są przerwy w
dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu
Wołomińskiego. Dobrą wiadomością jest odwołanie
niektórych zaplanowanych wcześniej [...]

0 komentarzy

Powoływanie się na znajomości i wpływy nie
wystraszyło policjantów

Kierując osobowym mercedesem zjechał z drogi
asfaltowej na gruntową widząc pojazd, którym
poruszało się dwóch mężczyzn. Samochodem tym
poruszali się policjanci wołomińskiej komendy, [...]

0 komentarzy

Bezpłatne czipowanie psów i kotów

Bezpłatne czipowanie psów i kotów odbędzie się w
najbliższy poniedziałek 7 grudnia w godz. 12-14 w
szarym namiocie przed Urzędem Miasta w Kobyłce
[...]

0 komentarzy

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Adam Lubiak, Starosta Wołomiński

Szpital w Wołominie to jedna z najczęściej poddawanych krytyce przez lokalnych Internautów instytucji
publicznych w powiecie wołomińskim. Czy rozpoczynająca się wkrótce rozbudowa i [...]

0 komentarzy
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