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Warszawa, 8 maja 2013 roku 

 

Informacja prasowa  

 

Weekend bez metra 

 

W najbliższy weekend, 11-12 maja br. zostanie wyłączony ruch na I linii metra, na odcinku 

RATUSZ-ARSENAŁ – POLITECHNIKA. Jednocześnie zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji 

tramwajowej. Zmiany spowodowane są pracami przy budowie odcinka centralnego II linii metra.  

 

Od soboty 11 maja, od godziny 0.00 do poniedziałku 13 maja, do godziny 4.00 metro nie będzie 

kursowało na odcinku RATUSZ-ARSENAŁ – POLITECHNIKA. Stacje metra ŚWIĘTOKRZYSKA  

i CENTRUM będą niedostępne dla pasażerów. W związku z tym Zarząd Transportu Miejskiego 

wprowadzi zmiany w komunikacji tramwajowej. Zostaną uruchomione tramwajowe linie 

uzupełniające 73, 74 i 75, a kursowanie linii tramwajowych 14 i 37 zostanie zawieszone.  

 

Linie uzupełniające  

 

Pasażerowie będą mogli korzystać z trzech tramwajowych linii uzupełniających:  

� 73 - WORONICZA – Wołoska – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – most Gdański – 

Jagiellońska – RATUSZOWA ZOO 

W sobotę, w godzinach 7.00-19.00 oraz w niedzielę, w godzinach 11.00-19.00 linia będzie 

kursowała co ok. 5-7,5 min, a w pozostałych godzinach co ok. 10-20 min.  

� 74 - PL. NARUTOWICZA – Nowowiejska – Marszałkowska – Andersa – Międzyparkowa – 

most Gdański – Starzyńskiego – Odrowąża – Rembielińska – ANNOPOL 

W sobotę, od godziny 7.00 do 19.00, a w niedzielę, od godziny 11.00 do 19.00 tramwaje linii 74 

będą podjeżdżały na przystanki co ok. 7,5 min, a w pozostałych godzinach co 10 min.  

� 75 - PL. NARUTOWICZA – Nowowiejska – Marszałkowska – Andersa – Mickiewicza – 

Słowackiego – METRO MARYMONT 

W sobotę, w godzinach 7.00-19.00 oraz w niedzielę, w godzinach 11.00-19.00 linia będzie 

kursowała co ok. 7,5 min, a w pozostałych godzinach co 10 min. Dodatkowo, linia 75 będzie 

kursowała w nocy z piątku na sobotę 10/11 maja, w godzinach 23.00-3.00. Wydłużone godziny 
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kursowania (do około godziny 3.00) zostaną utrzymane w nocy z soboty na niedzielę 11/12 

maja.  

 

14 i 37 zawieszone  

 

Zostanie zawieszone kursowanie dwóch linii tramwajowych: 14 (METRO-WILANOWSKA – 

BANACHA) oraz 37 (SŁUŻEWIEC – RATUSZOWA-ZOO).  

 

 

 

Postanowienia taryfowe  

 

W przypadku korzystania z przejazdu łączonego (metro plus linia zastępcza 73 lub 74 lub 75) 

bilet jednorazowy skasowany w jednym ze środków transportu zachowuje ważność  

w drugim. 

 

W przypadku korzystania z przejazdu łączonego (metro plus 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), 501 na odcinku METRO POLITECHNIKA – CENTRUM (w obu 

kierunkach), 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 – 
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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 wskazanych odcinkach w pojazdach ww. linii zachowuje ważność w 

pociągach metra. 

 

 

Wyłączenie ruchu na I linii metra, w podobnym zakresie planowane jest także na weekend 25-26 

maja br.  

 

 

Dodatkowe informacje:  

Magdalena Potocka  

Zarząd Transportu Miejskiego  

Dział Funduszy Europejskich i Mediów   

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

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


