
Komunikaty ZTM z 31 lipca 2012 
 

Zmiany w Legionowie 
 W związku z pracami wykonywanymi w al. Legionów w Legionowie, od 31 
lipca br., od godz. 12.30 do odwołania, zostało zawieszone funkcjonowanie 
przystanku  CMENTARZ 01. 

Jednocześnie został uruchomiony tymczasowy przystanek CMENTARZ 51, 
zlokalizowany ok. 30 metrów za lokalizacją podstawową, obowiązujący jako 
przystanek na żądanie  dla autobusów linii 731.  
 

Budowa kanalizacji na ul Wóycickiego 
 

 W związku z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Wóycickiego od 5 sierpnia br. 
,od godz. 22.00 do odwołania, zostaną zmienione trasy autobusowe linii 181 i 303  

Autobusy linii 181 i 303 zostaną skierowane na poniższe trasy objazdowe: 
181, 303: w kierunku pętli CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. od skrzyżowania 
Pułkowa/Dzierżoniowska: Pułkowa – Wóycickiego i dalej swoimi trasami. 
 
Jednocześnie zostaną uruchomione przystanki: 
−  DZIERŻONIOWSKA 52, zlokalizowany przy ul. Pułkowej w kierunku Łomianek, za 

skrzyżowaniem z ul. Papirusów, obowiązujący jako na żądanie dla autobusów linii 
181 i 303 

−  MŁOCINY-UKSW 52, zlokalizowany przy ul. Wóycickiego, w zatoce w kierunku 
ul. Żubrowej, obowiązuje jako na żądanie dla autobusów linii 181 i 303 

 
 Od 6 sierpnia br. od godz. 22.00 zostanie zawieszone funkcjonowanie przystanku 
MŁOCINY-UKSW 01.  

Jednocześnie zostaną uruchomione przystanki: 
−  MŁOCINY-UKSW 51, zlokalizowany przy ul. Wóycickiego w kierunku ul. 

Pułkowej, na wysokości zatoki przystanku MŁOCINY-USKW 01, obowiązujący 
jako „dla wysiadających” dla autobusów linii 114 oraz N41.  

− MŁOCINY-UKSW 53, zlokalizowany przy ul. Wóycickiego w kierunku ul. Pułkowej, 
ok. 110 metrów za lokalizacją podstawową, obowiązujący jako ostatni przystanek 
dla autobusów linii 114 oraz N41 

 
 
 

Kolejny etap przebudowy Trasy Toruńskiej 
 

 
W związku z kolejnymi etapami przebudowy Trasy Toruńskiej dostosowującymi do 
parametrów drogi ekspresowej – zostanie zamknięta zachodnia część skrzyżowania 
ul. Toruńskiej z ul. Łabiszyńską wraz z dojazdami.  W nocy 31lipca/1sierpnia br. 
w godz. 22.00-6.00 - autobusy linii 132 zostaną skierowane na trasę objazdową z 
obu kierunkach: 



 
132 w obu kierunkach 

METRO MARYMONT - ... - most Grota-Roweckiego - Toruńska - przejazd 
estakadami nad skrzyżowaniem z ul. Łabiszyńską - Toruńska - ... - SKARBKA Z 
GÓR 
 

Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku  KS POLONEZ 03. 
 
 


