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Bez stacji CENTRUM i ŚWIĘTOKRZYSKA 

Od 30 maja do 1 czerwca, w zwi ązku z kolejnym etapem budowy centralnego 

odcinka II linii metra, podziemna kolejka nie b ędzie je ździła na odcinku 

POLITECHNIKA – RATUSZ ARSENAŁ, a stacje CENTRUM i ŚWIĘTOKRZYSKA b ędą 

zamkni ęte. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi komunikacj ę zastępczą – linie 

tramwajowe 74 i 75 oraz lini ę autobusow ą Z-1.  

Zmiany będą obowiązywały od 30 maja, od godz. 0.00  do 1 czerwca, do godz. 4.00 , a 

pociągi metra będą kursowały tylko na odcinkach: KABATY – POLITECHNIKA oraz 

RATUSZ ARSENAŁ – MŁOCINY .  

 

30 i 31 maja zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-1 kursująca na trasie: 

METRO MARYMONT – Włościańska - Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – 

Marszałkowska – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA 

 

Dla linii 520 zostaną uruchomione dodatkowe, stałe przystanki: METRO 

ŚWIĘTOKRZYSKA 01 i 02. 

 

30 i 31 maja zostanie zawieszone kursowanie linii 1 4 i zostan ą uruchomione 

tramwajowe linie zast ępcze: 

 

74: PIASKI  – Broniewskiego – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – Nowowiejska – 

Marszałkowska – Andersa – Międzyparkowa – most Gdański – Starzyńskiego – Odrowąża 

– Rembielińska – ANNOPOL  
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75: METRO MARYMONT - Słowackiego - Mickiewicza - Andersa - Marszałkowska - 

Nowowiejska - Krzywickiego - Filtrowa - PL. NARUTOWICZA (w wybranych kursach 

tramwaje pojadą ul. Grójecką do pętli BANACHA).  

 

Linia 75 będzie kursowała również w nocy z piątku na sobotę (31 maja/ 1 czerwca) - w 

godzinach  kursowania  metra.  

 

POSTANOWIENIA TARYFOWE 

 

W przypadku korzystania z przejazdu łączonego (metro + linia zastępcza 74 lub 75) bilet 

jednorazowy skasowany w jednym ze środków transportu zachowuje ważność w drugim. 

W przypadku korzystania z przejazdu łączonego (metro + autobusy lub tramwaje) bilet 

jednorazowy skasowany na stacji metra zachowuje ważność w pojazdach linii: 

4 na odcinku PL. ZBAWICIELA – METRO RATUSZ ARSENAŁ (w obu kierunkach) 

15 na odcinku METRO POLITECHNIKA – METRO RATUSZ ARSENAŁ (w obu 

kierunkach) 

18 na odcinku PL. ZBAWICIELA – METRO RATUSZ ARSENAŁ (w obu kierunkach) 

35 na odcinku PL. ZBAWICIELA – METRO RATUSZ ARSENAŁ (w obu kierunkach) 

107 na odcinku DH SMYK – METRO RATUSZ ARSENAŁ (w obu kierunkach) 

117 na odcinku METRO POLITECHNIKA – CENTRUM (w obu kierunkach) 

131 na odcinku METRO POLITECHNIKA – CENTRUM (w obu kierunkach) 

210 na odcinku METRO POLITECHNIKA – CENTRUM (w obu kierunkach) 

227 na odcinku METRO RATUSZ ARSENAŁ – CENTRUM (w jednym kierunku) 

171 na odcinku PL. BANKOWY – CENTRUM (w obu kierunkach) 

422 na odcinku METRO POLITECHNIKA – CENTRUM ((w obu kierunkach) 

501 na odcinku METRO POLITECHNIKA – CENTRUM (w obu kierunkach) 
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519 na odcinku METRO POLITECHNIKA – CENTRUM (w obu kierunkach) 

520 na odcinku PL. BANKOWY – METRO POLITECHNIKA (w obu kierunkach) 

525 na odcinku METRO POLITECHNIKA – CENTRUM (w obu kierunkach) 

N11 na odcinkach PL. BANKOWY – DW. CENTRALNY oraz DW. CENTRALNY – METRO 

RATUSZ ARSENAŁ 

N13 na odcinku DW. CENTRALNY – PL. BANKOWY (w jednym kierunku) 

N21 na odcinku METRO RATUSZ ARSENAŁ – DW. CENTRALNY (w obu kierunkach) 

N25 na odcinku METRO POLITECHNIKA – DW. CENTRALNY (w obu kierunkach) 

N31 na odcinku METRO POLITECHNIKA – DW. CENTRALNY (w obu kierunkach) 

N37 na odcinku METRO POLITECHNIKA – DW. CENTRALNY (w obu kierunkach) 

N41 na odcinku METRO RATUSZ ARSENAŁ – DW. CENTRALNY (w obu kierunkach) 

N42 na odcinku PL. BANKOWY – DW. CENTRALNY (w obu kierunkach) 

N61 na odcinkach PL. BANKOWY – DW. CENTRALNY oraz DW. CENTRALNY – METRO 

RATUSZ ARSENAŁ 

N63 na odcinku DW. CENTRALNY – PL. BANKOWY (w jednym kierunku) 

N71 na odcinku METRO RATUSZ ARSENAŁ – DW. CENTRALNY (w obu kierunkach) 

N75 na odcinku METRO POLITECHNIKA – DW. CENTRALNY (w obu kierunkach) 

N81 na odcinku METRO POLITECHNIKA – DW. CENTRALNY (w obu kierunkach) 

N91 na odcinku DW. CENTRALNY – METRO RATUSZ ARSENAŁ (w jednym kierunku) 

 

Bilet skasowany na tych odcinkach w pojazdach ww. linii zachowuje ważność w pociągach 

metra. 

 

Na stacjach metra RATUSZ ARSENAŁ oraz POLITECHNIKA zostaną otwarte bramki dla 

osób korzystających z biletów skasowanych uprzednio w autobusie lub tramwaju.  

 


