Zmiany w Taryfie przewozowej

Warszawa, 11 maja 2017 r.

Od 1 września 2017 r. wprowadzona zostaje
darmowa komunikacja miejska dla uczniów
warszawskich
szkół
podstawowych
i
gimnazjów oraz uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów zamieszkujących na terenie m.st.
Warszawy.
Do dnia 10 maja 2017 r.:
 250 szkół podstawowych;
 140 gimnazjów;
 84 zespoły szkół i inne placówki
przekazały wnioski o wydanie uprawnień dla
swoich uczniów.

W dniu 1 czerwca 2017 r. zmianie ulega Taryfa przewozowa w
zakresie wprowadzenia nowych biletów oraz zmiany cen wybranych
biletów.
Od 5 maja 2017 r. rozszerzeniu uległ katalog osób uprawnionych do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu
zbiorowego.

Zmiany biletowe od 1 czerwca 2017 r. :
 bilet jednorazowy przesiadkowy ulgowy grupowy strefa 1 – cena
22,00 zł;
 bilet krótkookresowy 3-dniowy normalny:
strefa 1 – cena 36,00 zł, strefa 1 i 2 – cena 57,00 zł;
 bilet konferencyjny;
 zmiana cen biletów długookresowych imiennych obowiązujących
w 1 i 2 strefie biletowej
30-dniowy cena 180,00 zł;
30-dniowy Warszawiak cena 166,00 zł;
30-dniowy Warszawa + cena 166,00 zł;
90-dniowy cena 460,00 zł;
90-dniowy Warszawiak cena 406,00 zł;
90-dniowy Warszawa + cena 406,00 zł.

Od 5 maja 2017 r. nastąpiło rozszerzenie katalogu osób
uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
środkami lokalnego transportu zbiorowego o:
 opiekunów osób niepełnosprawnych
(przewodnikom osób z chorobami narządu
wzroku), które są zwolnione z opłat za
przejazdy środkami lokalnego transportu
zbiorowego;
 osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na
rzecz organizacji politycznych i związków
zawodowych, nielegalnych w rozumieniu
przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.
lub osób, które nie wykonywały pracy przed
dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji
politycznych.

Oprócz nowych zadań wynikających z przyjętych w
dniu 6 kwietnia 2017 r. przez Radę m.st. Warszawy
Uchwał, Zarząd Transportu Miejskiego przypomina
mieszkańcom Warszawy korzystających z Karty
Warszawiaka o konieczności przedłużenia ważności
obecnie posiadanego na karcie e-hologramu.
W kwietniu w wybranych Wydziałach Obsługi
Mieszkańców (Bemowo, Mokotów, Ochota, Praga
Południe, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Żoliborz)
pracownicy ZTM sprawowali dyżury w trakcie których
możliwe było zarówno złożenia wniosku o przyznanie
e-hologramu, jak też jego przedłużenia na kolejny rok.
Oczywiście z dalszym ciągu ważność e-hologramu
można przedłużyć w automatach biletowych.

Dziękuję za uwagę.

