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Warszawa, 7 listopada 2012 roku 

 

Informacja prasowa  

 

Trasa W-Z bez tramwajów 

 

Podczas trzech kolejnych weekendów – 10-12, 17-19 i 24-26 listopada br. – tramwaje nie będą 

kursowały trasą W-Z. Kursowanie linii 16, 20 i 23 zostanie zwieszone. Linie 18 i 26 pojadą trasami 

zastępczymi. Zostaną uruchomione tramwajowe i autobusowe linie zastępcze. Zmiany 

spowodowane są pracami torowymi.  

 

W trzy kolejne weekendy – czyli od 10 listopada od godziny 0.30 do 12 listopada do godziny 4.00, 

następnie od 17 listopada od godziny 0.30 do 19 listopada do godziny 4.00 oraz od 24 listopada od 

godziny 0.30 do 26 listopada do godziny 4.00 – tramwaje nie będą kursowały trasą W-Z na odcinku 

kino Femina – Dworzec Wileński.  

 

Kursowanie linii 16, 20 i 23 zostanie zawieszone.  

 

Linie 18 i 26 zostaną skierowane na trasy zastępcze:  

� 18 - SŁUŻEWIEC ... pl. Bankowy - Andersa - Międzyparkowa - Słomińskiego - most Gdański - 

Starzyńskiego - Jagiellońska - RATUSZOWA-ZOO; 

� 26 - OS.GÓRCZEWSKA ... al. Solidarności - al. Jana Pawła II - Słomińskiego - most Gdański - 

Starzyńskiego - Odrowąża ... ANNOPOL.  

 

Dodatkowo, zostaną uruchomione tramwajowe linie zastępcze – 75, która połączy Nowe Bemowo 

z Żeraniem FSO przez most Gdański oraz 76 z Boernerowa do pętli Woronicza.  

 

Linia 75 będzie kursowała co ok. 7,5 minuty na trasie: NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - 

Radiowa - Dywizjonu 303 - Obozowa - Młynarska - al. Solidarności - Okopowa - Słomińskiego - 

most Gdański - Starzyńskiego - Jagiellońska - ŻERAŃ FSO. 

 



 
 

 

 

 

 
 

www.ztm.waw.pl 
www.facebook.com/ztm.warszawa 

Tramwaje linii 76 będą kursowały co ok. 15 minut na trasie: BOERNEROWO - Kaliskiego - 

Dywizjonu 303 - Obozowa - Młynarska - al. Solidarności - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. 

Niepodległości - Rakowiecka - św. Andrzeja Boboli - Wołoska - Woronicza – WORONICZA.  

 

W weekendy, podczas których tramwaje nie będą kursowały trasą W-Z, zostaną uruchomione 

także autobusowe linie zastępcze Z-1 i Z-2.  

 

Linia Z-1 będzie jeździła na trasie: SZWEDZKA - Stalowa - Konopacka - Rzeszotarskiej - al. 

Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Okopowa - Wolska - OKOPOWA - 

Karolkowa - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Szwedzka - Stalowa – 

SZWEDZKA.  

 

Autobusy linii Z-2 będą kursowały trasą: SZWEDZKA - Stalowa - Konopacka - Rzeszotarskiej - al. 

Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - METRO RATUSZ ARSENAŁ - al. Solidarności 

- most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Szwedzka - Stalowa – SZWEDZKA. 

 

Autobusy linii Z-1 i Z-2 będą kursowały co ok. 7,5 minuty. Trasy linii Z-1 i Z-2 będą pokrywały się na 

odcinku pl. Bankowy – Szwedzka. Jednocześnie ich rozkłady jazdy będą tak skonstruowane, że na 

tym odcinku autobusowe linie zastępcze będą podjeżdżały na przystanki co ok. 3-4 minuty.  

 

 

W przypadku korzystania z przejazdu łączonego (linia zastępcza plus linia zastępcza oraz 

linie podstawowe, których trasy uległy zmianie plus linie zastępcze) bilet jednorazowy 

skasowany w jednym z pojazdów tych linii zachowuje ważność w drugim. Bilet jest ważny 

także w pojazdach na odcinkach tras, które pokrywają się z trasą linii zastępczych.  

 

 

Dodatkowe informacje:  

Magdalena Potocka  

Zarząd Transportu Miejskiego  

Zespół Prasowy  

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

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


