REZERWACJA MIEJSC NA PRZEWÓZ ROWERÓW
NA LINIACH PKM
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. informuje, że od dnia 26 maja 2018 roku
obowiązuje rezerwacja miejsca na przewóz roweru na odcinkach linii kolejowej obsługiwanych
przez pociągi spalinowe (PKM) :
1)
2)
3)
4)

Kościerzyna – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna;
Kościerzyna – Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna;
Gdańsk Główny – Kartuzy;
Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Port Lotniczy – Gdynia Główna

Schemat połączeń, na których będą obowiązywać rezerwacje miejsca na przewóz roweru:

Podróżny, który od 26 maja 2018 roku będzie chciał przewieźć rower na ww. odcinkach, będzie
musiał zarezerwować miejsce na jego przewóz. Rezerwację można zrobić w kasach
biletowych SKM lub u kierownika pociągu. Cena rezerwacji miejsca na każdy rower
wynosi 3 zł.

Warunkiem zakupu
takiej rezerwacji jest posiadanie przez podróżnego biletu
jednorazowego lub okresowego na przejazd pociągiem.
Jeżeli przewóz odbywa się na kilku łączących się odcinkach (z przesiadką), to opłata za
rezerwację miejsca na przewóz roweru pobierana jest tylko za przejazd pierwszym pociągiem.
Na przejazd każdym kolejnym pociągiem jest wydawana bezpłatna rezerwacja, pod
warunkiem, że są w nim dostępne miejsca na przewóz roweru.
Przykład.
Podróżny jadący z Kartuz do Gdyni, z przesiadką w Borkowie, płatnej rezerwacji miejsca na
rower musi dokonać tylko na odcinku Kartuzy – Borkowo. Na kolejnym odcinku (Borkowo –
Gdynia Główna) podróżnemu przysługuje darmowa rezerwacja miejsca na przewóz rowerów.
Na przewóz rowerów na odcinkach objętych rezerwacją można też zakupić bilet
miesięczny w cenie 30 zł. Do takiego biletu trzeba jednak zrobić bezpłatną rezerwację
na każdy pociąg, którym podróżny planuje pojechać.
Jeżeli do kierownika pociągu zgłosi się podróżny, który będzie chciał przewieźć rower, a
wszystkie miejsca na przewóz rowerów będą już zajęte, kierownik pociągu może zabrać
taki dodatkowy rower pod warunkiem, iż uzna, że w pociągu jest wystarczająco dużo
miejsca. Na przewóz takiego dodatkowego roweru kierownik pociągu wystawi bilet w
cenie 3 zł.
Kierownik nie pobiera opłaty dodatkowej za wydanie rezerwacji lub biletu na przewóz roweru.
Na liniach SKM Lębork - Gdańsk Śródmieście obsługiwanych przez pociągi elektryczne,
rowery nadal będzie można przewozić bezpłatnie i bez rezerwacji.

