ZAMKNIĘCIE KOLEJNEGO ODCINKA
ULICY PARTYZANTÓW
OD NOCY 19/20.01.2018 – ZMIANY TRAS LINII
W związku z kolejnym etap prac drogowych w rejonie pl. Konstytucji 3 Maja i wyłączeniem z ruchu odcinka
ul. Partyzantów, od nocy 19/20.01.2018 r. (piątek/sobota), wprowadzone zostają następujące zmiany
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:
» zmiana tras linii autobusowych:
101, 108, 112, 120, N02 – w obu kierunkach od pl. Bema ulicami: Kętrzyńskiego – Kościuszki –
DWORZEC GŁÓWNY (przystanek na pl. Konstytucji 3 Maja).
Funkcjonowanie linii tramwajowych pozostaje bez zmian
» zmiany w funkcjonowaniu przystanków:
- zawieszenie funkcjonowania przystanków dla wszystkich linii:
 DWORZEC GŁÓWNY (6) na ul. Partyzantów w kierunku pl. Bema
 DWORZEC GŁÓWNY (7) na ul. Partyzantów w kierunku pl. Konstytucji 3 Maja (dla wysiadających).
- uruchomienie funkcjonowania przystanków:
 DWORZEC GŁÓWNY (1) na pl. Konstytucji 3 Maja (na wysokości peronu przystanku tramwajowego) –
obowiązujący jako:
- początkowy dla linii: 101, 103, 108, 112, 120, 128, 305, N01, N02
- przelotowy dla linii: 107, 121, 126, 128, 131 – wyłącznie w kursach realizowanych w kierunkach
JAKUBOWO/BARTĄSKA-RONDO/JAGIELLOŃSKA-OGRODY/BRZEZINY/INDYKPOL. Dodatkowo, ww. linie
w dalszym ciągu zatrzymywać się będą również na przystanku „Dworzec Główny” na ul. Dworcowej,
w okolicy restauracji McDonald’s.
 DWORZEC GŁÓWNY (2) na pl. Konstytucji 3 Maja (zatoka autobusowa na wysokości torowiska
odstawczego dla składów tramwajowych) – przystanek dla wysiadających obowiązujący dla linii 101, 108,
112, 120, N02
- dodatkowe zmiany w funkcjonowaniu przystanków:
 DWORZEC GŁÓWNY (3) na ul. Dworcowej w kierunku pl. Ofiar Katynia – obowiązuje jako przelotowy dla
linii 103, 107, 121, 126, 128, 131, 305, N01
 KĘTRZYŃSKIEGO (5) na ul. Kościuszki w kierunku ul. Kętrzyńskiego – obowiązuje bez zmian dla linii 2, 3,
107, 126, 131 oraz dodatkowo dla linii 101, 108, 112, 120, N02
- przystanek DWORZEC GŁÓWNY (4) na ul. Dworcowej w kierunku pl. Konstytucji 3 Maja – obowiązuje
bez zmian jako końcowy dla linii 103, 128, 305, N01 oraz jako przelotowy dla linii 107, 121, 126, 128, 131.
Trasy linii autobusowych (kolorem zielonym oznaczono numery linii na zmienionych odcinkach tras
oraz uruchomione nowe przystanki na pl. Konstytucji 3 Maja, kolorem czerwonym oznaczono odcinek
ul. Partyzantów wyłączony z ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej)
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