Zmiana Nr 15
„Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie–KM” (RP-KM)
obowiązuje od natychmiast
W Regulaminie odprawy oraz przewozu rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie–KM” (RP-KM),
obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1:
1) w ust. 1 zapis w nawiasie „tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983” otrzymuje brzmienie „tekst jedn.
Dz.U. z 2020 r. poz. 8”;
2) w ust. 2:
a) lit. a zapis w trzecim wierszu po przecinku w brzmieniu „w zakresie określonym w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011r. (Dz.U. Nr 117, poz. 683)” otrzymuje brzmienie:
„w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2019 r.
(Dz.U. poz. 2330),”,
b) lit. c zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 50, z późn. zm., dalej
jako rozporządzenie MI z 23.11.2004 r.”.
2. W § 2:
1) pkt 18 zapis w nawiasie w brzmieniu: „– tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840, z późn. zm.;” zastępuje
się zapisem w brzmieniu: „– tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 638”;
2) pkt 19 zapis w nawiasie w brzmieniu: „– Dz.U. z 2018 r., poz. 511” zastępuje się zapisem w brzmieniu:
„– tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.”;
3) pkt 23 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 8”;
4) pkt 24 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 50 z późn. zm.”;
5) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) Uchwała nr 103/17 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 20 czerwca 2017 r. – Uchwała nr 103/17 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości
opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz
wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5973)”;
6) pkt 26 zapis w trzecim wierszu po przecinku w brzmieniu: „w zakresie określonym w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011r. (Dz.U. Nr 117, poz. 683)” otrzymuje brzmienie:
„w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz.U.
poz. 2330)”;
7) pkt. 27 i 28 zapis w brzmieniu: „wynikająca z rozporządzenia MI z 20.01.2005r.;” zastępuje się zapisem
w brzmieniu: „wynikająca z Uchwały nr 103/17 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 20 czerwca 2017 r.;”;
8) pkt 38 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.”.
3. W § 3 ust. 4 pkt 2, w § 9 w ust. 12 i 13, w § 17 w ust. 8, 9, 10 oraz 12 i w § 18 ust. 6 i 7 zapis w brzmieniu:
„rozporządzenia MI z 20.01.2005r.” lub „rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005r.” zastępuje się zapisem:
„Uchwały nr 103/17 Sejmiku Woj. Maz. z dnia 20 czerwca 2017 r.”.
4. W § 16:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy ustalaniu należności za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu pobiera się:
1) opłatę taryfową za przejazd:
a) od stacji wyjazdu wskazanej na nieważnym bilecie albo
b) od stacji wyjazdu pociągu (w przypadku braku biletu i braku możliwości ustalenia stacji
rozpoczęcia przejazdu)
do stacji wskazanej przez podróżnego, znajdującej się w obszarze działania KM nie dalej
jednak jak do ostatniej stacji dowolnej linii obsługiwanej przez pociągi KM oraz
2) opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 3 Działu IV Opłaty Dodatkowe Załącznika do TP-KM.
Przy odprawie nie stosuje się opłat wg ofert specjalnych.”;
2) w ust. 9 pkt 1, w ust. 11 pkt 5 lit. b, w ust. 14 zapis w brzmieniu: „rozporządzenia MI z dnia
20.01.2005r.” lub „rozporządzenia MI z 20.01.2005r.” zastępuje się zapisem: „Uchwały nr 103/17
Sejmiku Woj. Maz. z dnia 20 czerwca 2017 r.”;
3) w ust. 15 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„W przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty przejazdu (nie wliczając dnia
wystawienia wezwania), wysokość opłaty dodatkowej ustalonej na podstawie Uchwały nr 103/17
Sejmiku Woj. Maz. z dnia 20 czerwca 2017 r. obniża się do kwoty, o której mowa w ust. 4 Działu IV
Opłaty Dodatkowe Załącznika do TP-KM.”.
5. W § 23:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawy Prawo przewozowe;”;
2) pkt 3 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm.”.

