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Załącznik do Prozumienia nr…………………… 

z dnia…………………… 

 

 

Rodzaje dostępnych biletów i obszar ich obowiązywania: 

1. Oferta obejmuje 7 rodzajów biletów, tzw. Metrobiletów.  

2. Nowe bilety uprawniają w okresie 1 miesiąca do nieograniczonej liczby przejazdów koleją  
w określonej strefie kolejowej, a także nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi środkami komunikacji 
miejskiej KZK GOP, MZKP oraz MZK Tychy wg poniższej tabeli:  

3. Zasady zwrotu biletów prowadzone są wg zasad określonych w Regulaminie przewozu osób, zwierząt i rzeczy  
w Kolejach Śląskich (RPO KŚ). Kwota odstępnego dla przewoźnika kolejowegoo pobierana jest przy zwrocie biletu 
od części kolejowej biletu. 

4. W przypadku osób dojeżdzających koleją spoza Metropolii możliwe jest korzystanie z Metrobiletu na odcinku 
wewnątrz niej oraz dodatkowego kolejowego biletu miesięcznego lub jednorazowego na pozostałej części trasy, 
bądź wykorzystanie dotychczasowych rozwiązań. 

5. Koleje Śląskie równolegle do łączonego Metrobiletu wprowadzają ofertę Metroliniówek (ich cennik pozostaje  
w gestii Kolei Śląskich), tj. biletów wyłącznie kolejowych odpowiadających obszarom działania Metrobiletu.  

 

 

  

 Metrobilet Obszar obowiązywania biletów Cena 

1 Strefa Katowice 
Wszystkie przystanki kolejowe oraz cała komunikacja miejska 
na terenie m. Katowice 

119 

2 Zielony 
Przystanki kolejowe na odcinku Gliwice - strefa Katowice (włącznie) 
oraz komunikacja miejska na terenie całej Metropolii 

179 

3 Pomarańczowy 

Przystanki kolejowe na odcinku Tychy Lodowisko - strefa Katowice 
(włącznie), Łaziska Górne Brada - strefa Katowice (włącznie),  
Kobiór - strefa Katowice (włącznie) oraz komunikacja miejska  
na terenie całej Metropolii  

179 

4 Czerwony 
Przystanki kolejowe na odcinku Dąbrowa Górnicza Sikorka - strefa 
Katowice (włącznie) oraz komunikacja miejska na terenie całej 
Metropolii  

179 

5 Żółty 
Przystanki kolejowe na odcinku Tarnowskie Góry - strefa Katowice 
(włącznie) oraz komunikacja miejska na terenie całej Metropolii  

179 

6 Niebieski 
Przystanki kolejowe na odcinku Nowy Bieruń - strefa Katowice 
(włącznie) oraz komunikacja miejska na terenie całej Metropolii  

179 

7 Cała Metropolia 
Wszystkie przystanki kolejowe obsługiwane przez Koleje Śląskie 
oraz cała komunikacja miejska na terenie Metropolii 

229 
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Mapka z obszarem obowiązywania zintegrowanego biletu – METROBILET 

 

 

 


