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Funkcjonowanie komunikacji w okresie Bożego Ciała (2 -
6.06.2021r.)

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia założenia jakie, podobnie jak co roku, zostały przyjęte w
stosunku do komunikacji miejskiej  w dniach 02.06 - 06.06.2021r.  (Boże Ciało i tzw. długi weekend):

w dniu 02.06.2021r. (środa):

autobusy, tramwaje, SKM

kursować będą wg rozkładu jazdy dnia powszedniego,

linie nocne – kursować będą wg rozkładu weekendowego,

zawieszone będzie kursowanie linii   nocnej:  N58,

metro

kursuje wg piątkowego rozkładu jazdy (z kursami nocnymi),

w dniu 03.06.2021r. (czwartek - Boże Ciało):

autobusy, tramwaje, SKM

kursować będą wg  rozkładu jazdy dnia świątecznego,

zawieszone będzie kursowanie linii  126,

linie nocne - kursować będą wg rozkładu niedzielnego,

metro

kursować będzie wg. niedzielnego rozkładu jazdy (bez kursów nocnych),

w dniu 04.06.2021r. (piątek) - długi weekend:

autobusy

kursować będą wg sobotniego rozkładu jazdy,

linie: 105,109, 110, 131, 132, 136, 138, 140, 145, 150, 162, 167, 178, 182, 186, 189, 190,
197, 199,  210,  245,  500,  504,  507,  509,  511,  517,  520, 521,  523, 527,  709, 710,
719,  723,  739, 743, kursować będą wg specjalnego rozkładu jazdy,



uruchomienie kursowania linii 800 i 850,

zawieszenie kursowania linii 409,

zmiany taborowe (zwiększona pojemność taboru) linii:  141, 218, 501, 512, 724, 742,

uruchomione będzie  w godzinach szczytu kursowanie linii :  207,  225,  317, 326, 402,
412, 414,

uruchomione będzie kursowanie linii  331 na skorygowanej trasie (wprowadzenie
podjazdów pod DHL za linię 326), oraz linii 401 na trasie skróconej Ursus Niedźwiadek –
Metro Służew,

wprowadzone zostaną dodatkowe  podjazdy na  linii 126 do Polfy Tarchomin S.A

linie nocne – kursować będą wg rozkładu weekendowego,

tramwaje

kursować będą wg sobotniego rozkładu jazdy ,

linie: 2, 24, 26, 31 zostaną zasilone dodatkowym  taborem,

metro

kursować będzie wg sobotniego rozkładu jazdy,

SKM:

linia kursować będzie wg świątecznego rozkładu jazdy,

W dniach 05-06.06.2021r. (sobota-niedziela):

autobusy, tramwaje, metro, SKM

kursować będą bez zmian.

ZTM Warszawa
az
1.06.2021
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