
Zmiany w Komunikacji Miejskiej 

Od 1 stycznia 2018 roku cała gmina  Łomianki będzie włączona do I strefy, a gmina Czosnów do II strefy  
biletowej ZTM Warszawa. Oznacza to że na terenie gminy Łomianki będzie obowiązywała taryfa biletowa 
ZTM. Na terenie gminy Łomianki i gminy Czosnów przebieg linii nie ulegnie zmianie, natomiast w 
Warszawie linie będą skierowane do Metra Młociny.  
Zmianie ulegnie nazewnictwo linii autobusowych: 

 Linie Ł1 i Ł2    150. Trasa: Dziekanów Leśny >Metro Młociny (dodatkowo 3 kursy w 

godzinach porannych do Metra Marymont) 

 Linia BIS     750. Trasa: Dębina > Metro Młociny (z wariantami jak dotychczas do 

Sadowej i Palmir) 

 Linia 701    250.  Trasa: Dąbrowa Zachodnia > Metro Młociny 

 Linia nocna N56. Trasa: Dziekanów Leśny >Metro Młociny  

 Linia 110 (od połowy 2018). Trasa: C.H. Łomianki – Metro Marymont 

Organizacją linii autobusowych oraz rozkładów jazdy będzie zajmował się ZTM Warszawa, przewoźnikiem 
będzie KMŁ Sp. z o.o.  
Do przewozu na w/w liniach przeznaczone będą 
wyłącznie autobusy w barwach warszawskich tj. żółto-
czerwone. 
Zmiana taryfy oznacza tańsze bilety. Przykładowe 
rodzaje poniżej: 

 

Taryfa biletowa KMŁ od 1 styczna 2018 przestanie 
obowiązywać. 
Wspólny bilet zakodowany na warszawskiej karcie miejskiej zachowuje ważność, ale od 1 stycznia 
korzystniej będzie kupować bilety na 1 strefę.  
 
Zmiany dotyczą również komunikacji lokalnej.  
 
Przejazdy dla wszystkich pasażerów będą bezpłatne. Zmianie ulega również nazewnictwo linii: 

 Linia ŁD nazywać się będzie: 1. Trasa: ICDS > Dąbrowa Zachodnia. Dodatkowo planujemy 

uruchomić niektóre kursy przez Buraków.  

 Linia Ł4 nazywać się będzie: 2. Trasa: Kiełpin > przez osiedle Chopina > Szkoła nr 1 > ICDS. 

 Linia Ł3 nazywać się będzie: 3. Trasa: Sadowa > przez Kiełpin > Dziekanów Leśny. 

 Kursowanie linii ŁZ zostaje zawieszone 

Częstotliwość kursowania linii lokalnych zostanie 

zwiększona dwukrotnie. Do przewozu na w/w 

liniach przeznaczone będą wyłącznie autobusy w 

barwach kremowo – zielonych. Linie wewnętrzne 

kursować będą wyłącznie po terenie gminy 

Łomianki. 

 


