TARYFA PRZEWOZOWA KMŁ (wyciąg)
Obowiązuje od 01 lutego 2017r.
STREFA B
Łomianki - Warszawa

STREFA C
Czosnów - Warszawa

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

4.80 zł

2.40 zł

6.20 zł

3.10 zł

3.00 zł

1.50 zł

4.00 zł

2.00 zł

Bilet miesięczny imienny ważny na liniach KMŁ

106.00 zł

53.00 zł

120.00 zł

60.00 zł

Bilet okresowy 30-to dniowy ważny na liniach
KMŁ oraz ZTM w I strefie m. st. Warszawy *

180.00 zł

90.00 zł

200.00 zł

100.00 zł

Rodzaje biletów

Bilet jednorazowy ważny na liniach KMŁ

Bilet
szkolny
miesięczny
łomiankowski
(dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i liceum)

STREFA D
Łomianki

STREFA E
Czosnów

40.00 zł

* należy przez to rozumieć autobusy, tramwaje, metro oraz SKM, w których obowiązuje taryfa ZTM w pełnym zakresie.

Bilety ZTM – STREFA A
Warszawa
Bilety oraz uprawnienia ZTM ważne w I strefie m. st.
Warszawy z wyłączeniem biletów czasowych

wg obowiązującej taryfy ZTM

Opłaty dodatkowe
a.) Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu

150.00 zł

b.) Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie
do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu

120.00 zł

c.) Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez
uzasadnionej przyczyny

450.00 zł

Wysokość opłat dodatkowych
d.) Opłata dodatkowa, o której mowa w pkt a), jeżeli została uiszczona w terminie 7 dni od wymienionych w punkcie a) i b) obniża się
daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty
odpowiednio o 30%, tj: dla
pkt a) do 105.00 zł dla pkt b) do 84.00 zł
e.) Opłata manipulacyjna, pobierana zamiast opłaty dodatkowej, w przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do opłaty
dodatkowej, o której mowa w pkt a) i b), został przedstawiony ważny imienny bilet
miesięczny oraz odpowiedni dokument poświadczający tożsamość lub/i uprawnienie
do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu

12.00 zł

Ustala się następujące strefy komunikacyjne dla linii KMŁ:
Strefa A – obejmująca trasę, na obszarze I strefy biletowej ZTM m. st. Warszawy.
Strefa B – obejmująca trasę tylko na obszarze gminy Łomianki i m. st. Warszawy.
Strefa C – obejmująca trasę w obrębie gminy Czosnów oraz trasę łączącą gminę Czosnów z gminą Łomianki lub gminę Czosnów z m. st. Warszawą.
Strefa D – obejmująca trasę w obrębie gminy Łomianki oraz trasę w kierunku Warszawy do przystanku „Park Młociński” włącznie i trasę w kierunku
.Czosnowa do przystanku „Dziekanów Nowy Zachód” włącznie.
Strefa E – obejmująca trasę tylko w obrębie gminy Czosnów.

Na podstawie:
Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach nr XIV/181/2016 z późn. zm.

