
Obowiązuje od 26 października 2016 r. 

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 

1. Uprawnieni 

Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 

2. Zakres i obszar ważności 

1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i uprawnia jego okaziciela do 

nieograniczonej liczby przejazdów: 

 wszystkimi liniami autobusowymi i tramwajowymi obsługiwanymi przez KZK 

GOP (wykaz miast (gmin), w imieniu których komunikację miejską organizuje 

KZK GOP (gminy członkowskie Związku) oraz na teren których wjeżdżają 

pojazdy komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP stanowi 

załącznik nr 1), 

 wszystkimi liniami autobusowymi i trolejbusowymi obsługiwanymi przez MZK 

Tychy (wykaz miast (gmin), na zlecenie których komunikację miejską 

organizuje MZK w Tychach oraz na teren których wjeżdżają pojazdy 

komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK w Tychach stanowi załącznik 

nr 2), 

 w pociągach uruchamianych przez KŚ, przewidzianych w rozkładzie jazdy,  

z wyjątkiem pociągów, w których ma zastosowanie taryfa specjalna oraz 

pociągów o charakterze komercyjnym (wykaz linii kolejowych obsługiwanych 

przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 3). 

2) EKO BILET P/T/A ważny jest 24 godziny licząc od określonej na nim godziny 

zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę. 

3. Warunki stosowania 

1) EKO BILET P/T/A można nabyć w kasach biletowych KŚ najwcześniej na 7 dni 

przed dniem ważności biletu. 

2) Podróżny może zabrać ze sobą do przewozu: 

 w autobusie, tramwaju i trolejbusie: rzeczy i zwierzęta, 

 w pociągu: rzeczy, zwierzęta i rower, 

na zasadach i warunkach obowiązujących u danego przewoźnika. 
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4. Opłaty 

Cena sieciowego EKO BILETU P/T/A wynosi brutto 38,00 zł (netto 35,19 zł,  

PTU 2,81 zł). 

5. Zmiana umowy przewozu/zwrot należności za bilet 

1) Podróżny przed rozpoczęciem terminu ważności EKO BILETU P/T/A może 

dokonać jego wymiany, wyłącznie w zakresie zmiany terminu wyjazdu.  

2) Przejście do pojazdu przewoźnika nie wymienionego w ust. 2 pkt 1 nie jest 

dozwolone. 

3) Zwrot całkowicie niewykorzystanego EKO BILETU P/T/A może nastąpić w kasie 

biletowej KŚ na dowolnej stacji (przystanku) dokonującej sprzedaży tych biletów: 

–  przed rozpoczęciem terminu ważności, 

– po rozpoczęciu terminu ważności, jednak nie później niż przed upływem  

30 minut, licząc od godziny rozpoczęcia ważności oznaczonej na bilecie, 

po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 10 

Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ). 

4) Dla oferty specjalnej EKO BILET P/T/A w autobusach i tramwajach 

obsługiwanych przez KZK GOP mają zastosowanie zarówno przepisy dotyczące 

sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, 

zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty 

manipulacyjnej w komunikacji zbiorowej, jak i przepisy porządkowe obowiązujące 

przy przewozie osób i bagażu podręcznego w KZK GOP.  

5) Dla oferty specjalnej EKO BILET P/T/A w autobusach i trolejbusach 

obsługiwanych przez MZK mają zastosowanie zarówno przepisy dotyczące 

sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, 

zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty 

manipulacyjnej w komunikacji zbiorowej, jak i przepisy porządkowe obowiązujące 

przy przewozie osób i bagażu podręcznego w sieci MZK. 

6) Dla oferty specjalnej EKO BILET P/T/A w pociągach mają zastosowanie zarówno 

przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu 

przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz 

wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej przez przewoźnika, jak i przepisy 

porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu podręcznego określone 

w Taryfie przewozowej oraz w Regulaminie przewozu osób, zwierząt i rzeczy 

przez Koleje Śląskie. 
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7) Za EKO BILET P/T/A zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie 

danych (tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarty i sklejony), 

zafoliowany, zagubiony lub skradziony, nie zwraca się zapłaconych należności  

i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu, 

numeru dokumentu oraz zgłoszenia straty do organów ścigania.  

8) Foliowanie EKO BILETU P/T/A oraz przedłużenie terminu jego ważności, nie są 

dozwolone. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami taryfowymi oferty stosuje się 

odpowiednio postanowienia: 

1) Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ)  

i Taryfy przewozowej (TP-KŚ), 

2) Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, 

3) Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK Tychy. 
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Załącznik nr 1 

Wykaz miast (gmin), w imieniu których komunikację miejską organizuje  

KZK GOP (gminy członkowskie Związku) 

1. Będzin 
2. Bobrowniki 
3. Bytom 
4. Chełm Śląski 
5. Chorzów 
6. Czeladź 
7. Dąbrowa Górnicza 
8. Gierałtowice 
9. Gliwice 
10. Imielin 
11. Katowice 
12. Knurów 
13. Lędziny 
14. Mysłowice 
15. Piekary Śląskie 
16. Pilchowice 
17. Psary 
18. Pyskowice 
19. Radzionków 
20. Ruda Śląska 
21. Rudziniec 
22. Siemianowice Śląskie 
23. Siewierz 
24. Sławków 
25. Sosnowiec 
26. Sośnicowice 
27. Świętochłowice 
28. Wojkowice 
29. Zabrze 

Wykaz miast (gmin), na teren których wjeżdżają pojazdy komunikacji miejskiej 

organizowanej przez KZK GOP i w pojazdach tych obowiązuje Taryfa KZK GOP 

1. Łazy 
2. Jaworzno 
3. Bieruń 
4. Tychy 
5. Mikołów 
6. Myszków 
7. Ornontowice 
8. Orzesze 
9. Poręba 
10. Rybnik 
11. Czerwionka-Leszczyny 
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Załącznik nr 2 

Wykaz miast (gmin), na zlecenie których komunikację miejską organizuje  

MZK w Tychach 

1. Tychy 

2. Mikołów 

3. Łaziska Górne 

4. Orzesze 

5. Bieruń 

6. Lędziny 

7. Mysłowice 

8. Miasto Oświęcim 

9. Gmina Oświęcim 

10. Pszczyna 

11. Wyry 

12. Kobiór 

13. Ornontowice 

14. Chełm Śląski 

15. Imielin 

16. Miedźna 

17. Bojszowy 

Wykaz miast (gmin), na teren których wjeżdżają pojazdy komunikacji miejskiej 

organizowanej przez MZK w Tychach 

1. Katowice 

2. Gliwice 

3. Ruda Śląska 

4. Gierałtowice 

5. Żory 
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Załącznik nr 3 

Wykaz linii kolejowych obsługiwanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

Linia S1 Gliwice – Zabrze – Ruda Śl. – Chorzów Batory – Katowice – Sosnowiec 

Główny – Dąbrowa Górnicza – Zawiercie – Myszków – Częstochowa, 

Linia S13 Częstochowa – Lubliniec , 

Linia S31 Katowice – Mysłowice – Imielin – Nowy Bieruń – Oświęcim, 

Linia S4 Tychy Lodowisko – Tychy – Katowice – Sosnowiec Główny, 

Linia S5 Katowice – Tychy – Pszczyna – Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała 

– Żywiec – Węgierska Górka – Rajcza Centrum – Zwardoń, 

Linia S58 Czechowice-Dziedzice – Chybie – Zebrzydowice – Cieszyn – Český 

Těšín, 

Linia S6 Katowice – Tychy – Pszczyna – Skoczów – Ustroń Zdrój – Wisła 

Uzdrowisko – Wisła Głębce, 

Linia S7 Katowice – Mikołów – Orzesze – Czerwionka – Leszczyny – Rybnik – 

Rydułtowy – Racibórz  

Linia S71 Katowice – Mikołów – Orzesze – Czerwionka – Leszczyny – Rybnik – 

Wodzisław Śląski – Bohumin, 

Linia S72 Rybnik – Żory – Pszczyna – Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała 

Główna, 

Linia S78 Racibórz – Krzyżanowice – Chałupki – Bohumin, 

Linia S8 Katowice – Chorzów Batory – Bytom – Tarnowskie Góry – Kalety – 

Lubliniec. 

 


