
Metropolia w zasięgu biletu

www.metropoliaztm.pl

Kupuj  
tańsze bilety 
jednorazowe
 przez aplikacje mobilne
 na kartę ŚKUP

Nowy wzór 
papierowego 
biletu 
jednorazowego

Bilet 7-dniowy
Bilet ważny przez 7 dni 
od wybranej daty

Bilet 30-dniowy
Bilet na okaziciela, ważny  
przez 30 dni od wybranej daty

44 zł
22 zł

168 zł
84 zł

Dodatkowo w ofercie:

Metrobilety
Autobus, tramwaj, trolejbus, pociąg
– Na jednym bilecie wszystkimi środkami transportu.
–  Wszystkie Metrobilety obejmują komunikację ZTM  

na całej sieci oraz pociągi Kolei Śląskich  
na wskazanym obszarze.

Katowice
Wszystkie stacje kolejowe  
na terenie miasta Katowice

METROBILET 6H
Dostępny jest w kasach Kolei Śląskich  
oraz w aplikacji Skycash. Cały teren GZM

Cała Metropolia  
Wszystkie stacje kolejowe obsługiwane 
przez Koleje Śląskie na obszarze Metropolii

Zielony 
Wszystkie stacje kolejowe na odcinku  
Gliwice – strefa Katowice

Pomarańczowy 
Wszystkie stacje kolejowe na odcinkach  
Tychy Lodowisko – strefa Katowice

Czerwony 
 Wszystkie stacje kolejowe na odcinku 
Dąbrowa Górnicza Sikorka – strefa Katowice

Żółty 
Wszystkie stacje kolejowe na odcinku 
Tarnowskie Góry – strefa Katowice

Niebieski 
Wszystkie stacje kolejowe na odcinku  
Nowy Bieruń – strefa Katowice

METROBILET miesięczny

179 zł

229 zł

119 zł

16 zł

Bilet grupowy
Przejazd jednorazowy  
dla grupy do 5 osób

10 zł
5 zł

NOWOŚĆ!

Nowe ceny biletów



Miasto 30  93 zł | 46 zł
Sieć 30  134 zł | 67 zł
Miasto 90  236 zł | 118 zł
Sieć 90  344 zł | 172 zł

Sieć 120  440 zł | 220 zł

Odległość w kilometrach
Cena biletu

normalny ulgowy

do 1,0 km 1,60 zł 0,80 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km 2,20 zł 1,10 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km 2,80 zł 1,40 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km 3,40 zł 1,70 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km 3,90 zł 1,95 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km 4,20 zł 2,10 zł

powyżej 20,0 km 4,40 zł 2,20 zł

Bagażowy w taryfie odległościowej 3,00 zł

Nowe, wieloprzejazdowe bilety, 
bilet dzienny ważny do północy 
i spora obniżka cen biletów 
elektronicznych w taryfie 
odległościowej – to najważniejsze 
zmiany w nowej taryfie. Uproszczone  
zostały nazwy biletów okresowych, 
wprowadzamy także nowe wzory 
biletów papierowych. Zachęcamy 
do zapoznania się z naszą ofertą!

Jak czytać 
nazwy biletów?

Co nowego
w ofercie?

Bilet dzienny
Ważny do północy  
w dniu aktywacji

Bilety wieloprzejazdowe
– kodowane na karcie ŚKUP
– ważne aż przez pół roku
–  pasażer sam wybiera liczbę 

przejazdów 
–  korzystając z tego biletu, należy 

przykładać kartę ŚKUP przy każdym 
wejściu i wyjściu

Bilet 24h + Lotnisko
Bilet 24-godzinny obowiązuje  
także na liniach lotniskowych

Bilet Lotnisko 30
Bilet na wszystkie linie komunikacji ZTM,  
w tym linie ekspresowe na lotnisko

Bilety okresowe

Bilety odległościowe

Bilet Lotnisko 90
Bilet na wszystkie linie komunikacji ZTM,  
w tym linie ekspresowe na lotnisko

10 zł
5 zł

14 zł
7 zł

160 zł
80 zł

400 zł
200 zł

TANIEJ!

TANIEJ!

TANIEJ!

20 przejazdów  55 zł | 27,50 zł
40 przejazdów  100 zł | 50 zł
80 przejazdów  180 zł | 90 zł

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Miasto 30
Sieć 90

120
Liczba  
dni

Obowiązuje  
na terenie  
całej sieci ZTM

Obowiązuje na terenie 
jednego miasta

Wszystkie bilety upoważniają do przejazdu 
autobusami, tramwajami oraz trolejbusami.

Od 1 marca obowiązuje nowa „Taryfa przewozu osób 
i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej 
przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)”*
* Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu 

nr 5/2020 Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, z dn. 8.01.2020 r. 


