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Komunikaty ZTM – 19 września 2012 roku 

Kolejny etap budowy ul. Kasprowicza 
W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu budowy drugiej jezdni ul. Kasprowicza, od 
18 września br. od godz. 22.00 do odwołania zostanie zawieszone funkcjonowanie 
przystanku  OCZAPOWSKIEGO 02. Jednocześnie zostanie uruchomiony przystanek 
OCZAPOWSKIEGO 52, zlokalizowany przy ul. Kasprowicza w kierunku ul. Sokratesa, 
przed skrzyżowaniem z ul. Przybyszewskiego, obowiązujący jako stały dla autobusów linii 
156, 184 i 303 oraz jako „na żądanie” dla autobusów linii N44.  
W związku z powyższym autobusy linii 184, 303 i N44 zostaną skierowane na trasę 
objazdową w kierunku pętli METRO MŁOCINY, CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ., 
ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ od skrzyżowania Przybyszewskiego/Kasprowicza: Kasprowicza 
(w prawo) – nawrót na wysokości ul. Kleczewskiej – Kasprowicza i dalej swoimi trasami. 

 
N62 wraca na tras ę podstawow ą 

W związku z zakończeniem  prac drogowych na ul. Wileńskiej w Wołominie od 19 
września br. od początku kursowania linii nocnych, zostanie przywrócona  podstawa trasa 
linii N62. Zostanie wznowiony przystanek LEGIONÓW 01. 

 
Zawieszony BANDURSKIEGO 01 

W związku z pracami drogowymi w obrębie przystanku BANDURSKIEGO 01 na al. 
Legionów w Legionowie, obowiązującego jako na żądanie dla linii 731, 20 września br. od 
godz. 7.00 do godz. 16.00 wyżej wymieniony przystanek będzie zawieszony.  
 

Zmieniona trasa linii T 
W związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej i wynikającym z 
tego brakiem możliwości skrętu na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II/ul. Stawki (w relacji 
południe-wschód) oraz na skrzyżowaniu ul. Stawki/ul. Andersa (w relacji zachód-północ), w 
okresie 22-30 września br.  zostanie zmieniona trasa linii tramwajowej T: PL. 
NARUTOWICZA - Filtrowa - Krzywickiego - Nowowiejska - al. Niepodległości - 
Chałubińskiego - al. Jana Pawła II - rodno Zgrupowania AK „Radosław” - Słomińskiego - 
most Gdański - Starzyńskiego - Jagiellońska - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - 
al. Solidarności - Okopowa - Towarowa - pl. Zawiszy - Grójecka - PL. NARUTOWICZA 
Dzień 30 września br. będzie ostatnim dniem kursowania linii T. 
 

Mecz piłki no żnej 
W związku z organizacją na stadionie Legii meczu piłki nożnej Legia Warszawa – Polonia 
Warszawa, 21 września br.  od godz. 18.30 do godz. 23.30, dla linii przyspieszonych 
zostaną uruchomione dodatkowe przystanki obowiązujące jako stałe w zespołach: 
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• ROZBRAT 01 i 02 dla linii autobusowych 411, 514, 523 oraz  525; ponadto dla linii 
502 zostanie zmieniony charakter tych przystanków z „na żądanie” na stały,  

• TORWAR 01 i 02 dla linii autobusowych 411, 502, 514, 520, 523 oraz 525. 
 

L17 wraca na tras ę podstawow ą 
W związku z zakończeniem  prac drogowych na ul. Lisa-Kuli w Markach, od  21 września 
br.  od początku kursowania, linia L17 zostanie przywrócony na swoją trasę podstawową. 
 

729 na trasie objazdowej 
W związku z kolejnym etapem budowy kanalizacji oraz remontem drogi w ul. Trakt 
Królewski w Koczargach i w Wojcieszynie, od 24 września 2012 roku, od początku 
kursowania linii dziennych do odwołania (ok. 2 tygodnie) autobusy linii 729 zostaną 
skierowane na poniższą trasę objazdową w obu kierunkach od skrzyżowania 
Warszawska/Szkolna: Warszawska i dalej swoją trasą.  
Jednocześnie zostanie zawieszony przystanek WRZOSOWA 01, 02 i 6181 WOJCIESZYN-
ARIMR 01, 02. Utrzymany zostaną przystanki ZALESIE 01 i 02.   
 


