
Szanowni Mieszkańcy, 

każdy z nas jest w mniejszym lub większym stopniu zainteresowany poprawą jakości i dostępności 
komunikacji publicznej na terenie gminy Izabelin. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi propozycjami, 
a na ostatniej stronie prosimy o wniesienie uwag.

KONCEPCJA ZMIAN W KOMUNIKACJI  
AUTOBUSOWEJ W GMINIE IZABELIN 
PROSIMY O PAŃSTWA OPINIĘ!

WIĘKSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ AUTOBUSÓW 210 NA UL. 3 MAJA

ROZWIĄZANIA DLA SIERAKOWA

Zwiększenie częstotliwości linii 210 będzie możliwe tylko przy rezygnacji z przejazdów przez Sieraków 
oraz Hornówek*. Autobusy tej linii mogą kursować na trasie TRUSKAW-MŁOCINY w szczycie co 10 minut 
(obecnie co 15).

Ponieważ autobus linii 210 nie będzie kursował przez Sieraków, dlatego na okres przejściowy chcemy tam 
skierować linię L18. Od 2024 roku (po wybudowaniu stacji metra Lazurowa) linia 726 zastąpi L18 i będzie 
kursowała z SIERAKOWA do stacji II LINII METRA.

W LATACH 2022-2023 OD 2024 ROKUOBECNIE
Częstotliwość:
• w szczycie co 15 minut
• poza szczytem co 20 minut
• w dni wolne co 30 minut

L18 na trasie SIERAKÓW-STARE 
BABICE. Dogodna przesiadka 
w kierunku I i II LINII METRA  
(ul. 3 Maja i Rynek w Babicach). 
Częstotliwość: 

Linia 726 na trasie  SIERAKÓW-II 
LINIA METRA. Do I linii METRA 
dogodna przesiadka na ul. 3 Maja.  
Częstotliwość:

W LATACH 2022-2023 OD 2024 ROKUOBECNIE

Częstotliwość:
• w szczycie co 10 minut
• poza szczytem co 15 minut
• w dni wolne co 20 minut

Częstotliwość:
• w szczycie co 10 minut
• poza szczytem co 15 minut
• w dni wolne co 20 minut

Linia 210 na trasie TRUSKAW 
- SIERAKÓW - I LINIA METRA. 
Kursuje nieregularnie. 
Częstotliwość: 

*ograniczenie taboru ZTM

DWIE LINIE AUTOBUSOWE W GMINIE IZABELIN
Po wybudowaniu stacji metra Lazurowa (2024 r.) z naszej gminy będą regularnie kursowały autobusy do 
dwóch linii metra. Dopasowany rozkład jazdy i wspólny przystanek w centrum gminy zapewnią dogodną 
przesiadkę między nimi. 

W LATACH 2022-2023 OD 2024 ROKUOBECNIE

87

LICZBA DZIENNYCH KURSÓW
DO II LINII METRA

(bezpośrednio)

43

DO I LINII METRA
(bezpośrednio)

87

LICZBA DZIENNYCH KURSÓW
DO II LINII METRA

(z przesiadką)

43

DO I LINII METRA
(bezpośrednio)

61

LICZBA DZIENNYCH KURSÓW
DO II LINII METRA

(z przesiadką)

16

DO I LINII METRA
(bezpośrednio)

• w szczycie co 20-40 minut
• poza szczytem co 60 minut
• w dni wolne co 60 minut

• w szczycie co 20 minut
• poza szczytem co 30 minut
• w dni wolne co 40 minut

• w szczycie co 20 minut
• poza szczytem co 30 minut
• w dni wolne co 40 minut

• Linia 210 (708) do metra Młociny (Truskaw - Młociny)
• Linia 726 do metra Lazurowa (Sieraków - Lazurowa)



ZESTAWIENIE KOSZTÓW

TARYFA WARSZAWA+ DAJE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

I STREFĘ biletową zastąpi taryfa WARSZAWA+. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zachować jeden 
koszt przejazdu na obydwie linie autobusowe kursujące do I i II LINII METRA.

120 zł
120 zł

I STREFA TARYFA WARSZAWA+

IZABELIN - I LINIA METRA
IZABELIN - II LINIA METRA

110 zł
180 zł

BILET MIESIĘCZNY

AUTOBUS NOCNY N58
Autobus nocny N58 pozostanie tylko w weekendy. W dni powszednie będzie dodatkowy kurs autobusu 
linii 210 po północy. Autobus nie będzie kursował przez Sieraków i Hornówek, dlatego w ramach wsparcia 
tych Sołectw, mieszkańcy będą mogli z godzinnym wyprzedzeniem zamówić lokalny bus na żądanie  
i przesiąść się do niego w cenie biletu.

ROZWIĄZANIA DLA HORNÓWKA

Ponieważ autobus linii 210 nie będzie kursował przez Hornówek, mieszkańcy będą mogli z godzinnym 
wyprzedzeniem zamówić lokalny bus na żądanie. W cenie biletu dowiezie on pasażerów do ul. 3 Maja, 
gdzie będzie można przesiąść się do autobusu 210. Ilość połączeń wzrośnie 3-krotnie i obejmie kursowanie 
na całej ul. Kurowskiego.





CZEKAMY NA PAŃSTWA UWAGI!
Proponowane uwagi prosimy składać w formie papierowej w godzinach pracy Urzędu 
Gminy Izabelin oraz we wskazanych wyżej punktach konsultacyjnych, natomiast w wersji 
elektronicznej przesyłać na adres e-mail: transport@izabelin.pl. 

JAK CZĘSTO KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ?

na co dzień  czasami bardzo rzadko lub wcale

Uwagi:

Koncepcja zmian jest dostępny pod poniższym adresem www oraz 
w Urzędzie Gminy w pokoju 113. 

Spotkanie online z Wójtem Gminy Izabelin na Facebooku  
w dniu 25 maja o godz. 19.00.

Bliższych informacji udziela Marek Słoń, m.slon@izabelin.pl,  
tel. 22 722 89 47.

http://bityl.pl/DYWtE

http://bityl.pl/DYWtE

