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Warszawa, 13 września 2012 roku 

 

Informacja prasowa  

 

Nocą na Rakowiec i do Miasteczka Wilanów 

W nocy z 16 na 17 września, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi kilka zmian  

w funkcjonowaniu komunikacji nocnej. Skorzystają na nich m.in. mieszkańcy Rakowca i 

Miasteczka Wilanów, do których będą docierały autobusy linii N. Usprawnione również zostaną 

nocne połączenia do Marysina, na Tarchomin i do Nowodworów. 

Linia N01 

Zostanie skierowana na nową trasę, która będzie prowadziła ulicami: NOWODOWORY – 

Światowida – Myśliborska – … – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Chrobrego – Kleszczowa –  

Al. Jerozolimskie – Bitwy Warszawskiej 1920 – Banacha – Pawińskiego – Korotyńskiego – 

Mołdawska – Racławicka (powrót Żwirki i Wigury - Pruszkowska) – Racławicka – Wołoska –  

Al. Wilanowska – al. Lotników – al. KEN – Metro Ursynów – URSYNÓW PŁN. 

Poprzez wydłużenie trasy do pętli Nowodwory, zostanie usprawnione nocne połączenie  

w zachodniej części Białołęki. Poprawi się też sytuacja komunikacyjna na Ochocie, linia będzie 

obsługiwała również osiedle Rakowiec, które do tej pory było pozbawione nocnej komunikacji. 

Jednocześnie będzie to nowe połączenie Ochoty z Górnym Mokotowem i Jelonkami. Wycofanie tej 

linii z odcinka trasy Ursynów – Wilanów wynika z tego, że nie cieszy się ona tam dużym 

zainteresowaniem pasażerów.  

Linia N81 

Będzie kursowała na zmienionej trasie: DW. CENTRALNY – … - Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej – 

BRANICKIEGO.  

Dzięki temu, z autobusu nocnego będą mogli również korzystać mieszkańcy Miasteczka Wilanów, 

które do tej pory pozbawione było komunikacji nocnej. Na końcowym odcinku obecnej trasy, linia 

zostanie zastąpiona przez linię N50, która będzie kursowała przez wszystkie dni tygodnia.  
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Linia N50  

Trasa linii zostanie zmieniona: METRO WILANOWSKA – al. Wilanowska – Rolna – Wałbrzyska – 

Nowoursynowska – Dolina Służewiecka – al. Wilanowska – Przyczółkowa – (powrót: Drewny – 

Przekorna – Przyczółkowa) – Drewny - … - SKOLIMÓW.  

Dodatkowo, na trasie zostaną uruchomione, przez cały tydzień, kursy skrócone: METRO 

WILANOWSKA – al. Wilanowska – Rolna – Wałbrzyska – Dolina Służewiecka – al. Wilanowska – 

Przyczółkowa – WAFLOWA (powrót: Drewny – Przekorna – Przyczółkowa). 

Zmiany umożliwią zastąpienie przez cały tydzień linii N81 w rejonie Powsina oraz dodatkowo 

połączenie z liniami N01, N33, N37 i N83 i z metrem na stacji Służew.  

Linia N53 

Linia zostanie zlikwidowana. Połączenie Nowodworów z metrem zastąpi linia N01, a także linie 

N13 i N63, których trasy zostaną skorygowane.  

Linia N13 i N63 

Trasa linii zostanie zmieniona. Będzie prowadziła ulicami: DW. CENTRALNY – Emilii Plater – pl. 

Grzybowski – Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności (powrót al. Jana Pawła 

II) – al. Jana Pawła II – ks. Popiełuszki – Metro Marymont – al. Armii Krajowej – most Grota-

Roweckiego – Modlińska – Światowida - … - NOWODWORY/LEGIONOWO. 

Po zmianie trasy, linie zastąpią zlikwidowaną linię N53 na trasie do stacji metra Marymont. Zmiana 

umożliwi także skrócenie czasu dojazdu w nocy z centrum Warszawy. Na odcinku Dw. Wileński – 

Nowodwory – linie N13 i N63 zastąpione zostaną przez kursującą co pół godziny linię N03.  

Linia N02  

 

Jej trasa zostanie wydłużona. Będzie dojeżdżała do Marysia trasą: METRO MŁOCINY - … - Bora 

Komorowskiego – Umińskiego – Fieldorfa – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – 

Korkowa – MARYSIN. 
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Dodatkowe informacje:  

Magdalena Potocka  

Zarząd Transportu Miejskiego  

Zespół Prasowy  

tel. 22 45-94-125; 692-433-359 

e-mail: m.potocka@ztm.waw.pl  


