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ZTM.TU.4117.3.6.2021 

Zarząd Transportu Miejskiego przesyła plan funkcjonowania komunikacji miejskiej i 

podmiejskiej w okresie Wszystkich Świętych 2021. 

 

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA: 

 

1.  23 - 24 października (sobota - niedziela)       

Komunikacja funkcjonuje odpowiednio wg sobotniego oraz świątecznego rozkładu jazdy z następującymi 

zmianami w godz. 8.00 – 17.00: 

• linia nr 15 wydłużona do Junikowa, 

• linia nr 7  skierowana do Miłostowa, 

• na liniach nr 1, 7, 8 i 13 tramwaje kursować będą co 15 minut, 

• na liniach nr 6 i 15 tramwaje kursować będą co 10 minut. 

2. 30 i  31 października oraz 1 listopada – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (sobota, niedziela i                           

poniedziałek): 

Komunikacja tramwajowa funkcjonuje wg sobotniego (30.10.2021) i świątecznego (31.10.2021 i 

1.11.2021) rozkładu jazdy z następującymi zmianami: 

 w godz. 6.00 – 18.00 tramwaje linii nr 1, 6, 7, 8 i 13 kursują co 10 minut,  

 



 

str. 2 

 

 linia nr 15 przez cały dzień wydłużona jest do Junikowa, a linia nr 7 przez cały dzień do 

Miłostowa, 

 w godz. 8.00 – 17.00 linia nr 15 kursować będzie co 5 minut, a od 6.00-8.00 i od 17.00-18.00 co 

10 minut, 

 w godz. 8.00 – 17.00 uruchomione zostają dodatkowe trzy linie tramwajowe nr 41, 42 i 43: 

LINIA NR 41 (kursy co 10 minut) 

JUNIKOWO -  Grunwaldzka – Reymonta – Hetmańska – Żegrze – Chartowo – Trasa Kórnicka - Jana 

Pawła II – Rondo Śródka – Warszawska – MIŁOSTOWO 

LINIA NR 42 (kursy co 10 minut) 

OS. SOBIESKIEGO – Trasa PST – Most Teatralny – Fredry – Plac Wielkopolski – Rondo Śródka – 

Warszawska – MIŁOSTOWO 

LINIA NR 43 (kursy co 15 minut) 

JUNIKOWO – Grunwaldzka – Przybyszewskiego – Dąbrowskiego – Kraszewskiego – Roosevelta – Most 

Dworcowy – Królowej Jadwigi – Strzelecka – Dowbora-Muśnickiego - Jana Pawła II – rondo Śródka – 

Warszawska - MIŁOSTOWO  

 W nocy z 30/31.10 – kursuje linia 201, 

 W nocy z 31.10/1.11 - kursuje linia 201, 

 W nocy z 1/2.11 – kursuje linia autobusowa 231, nie kursuje linia 201  

3.  2 – 5 listopada (wtorek - piątek) 

Komunikacja funkcjonuje wg roboczego rozkładu jazdy bez zmian i dodatków. 

 

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA: 

 

1.  23 – 24 października (sobota - niedziela):    

Komunikacja funkcjonuje odpowiednio wg sobotniego oraz świątecznego  rozkładu jazdy  z 

następującymi zmianami  w godz. 8.00 – 17.00: 

• podwójnie wzmocniona będzie linia nr 177 (kursy co 15 minut ) 

• uruchomiona zostanie linia nr 113 (kursy co 15 minut ) 

• LINIA NR 113: 

 RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska/Cmentarz – BOGUCIN 



 

str. 3 

 

 w z związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Św. Antoniego od ul. Książęcej 

do Ronda Minikowo w godz. 10:00 – 17:00 autobusy linii nr 189 kursować będą z podwojoną 

częstotliwością, natomiast autobusy linii 194 nie będą kursować. 

• autobusy linii 198 nie będą wjeżdżać na teren Kampusu UAM, 

• w miarę możliwości linie nr 158, 159, 160, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 176, 177, 

182, 191, 193, 322, 348 i 425 obsługiwane taborem przegubowym, linie nr 157, 170, 184 

taborem średnim 

2.  30 - 31 października i 1 listopada – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (sobota, niedziela i 

poniedziałek): 

Komunikacja autobusowa funkcjonuje wg sobotniego (30.10.2021) i świątecznego (31.10.2021 i 

1.11.2021) rozkładu jazdy z następującymi zmianami: 

• w godz. 8.00 – 17.00 wzmocnione będą linie nr 177 (kursy co 10 minut), nr 160 (kursy co 15 

minut), nr 182 (kursy co 10 minut)   

• na ul. Gnieźnieńskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (w kierunku Bogucina). 

Autobusy linii nr 173 i 113 w kierunku Śródki kursować będą przez ul. Bałtycką i Gdyńską, 

• w godz. 8.00 – 17.00 co 10 minut kursować będzie linia nr 113:  

 LINIA NR 113: 

 RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska/Cmentarz – Bałtycka – Gdyńska 

–  Główna – Podwale – Zawady – RONDO ŚRÓDKA 

• w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Św. Antoniego od ul. Książęcej do 

Ronda Minikowo autobusy linii nr 189 kursować będą z podwojoną częstotliwością (co około 

20 minut), 

• od godz. 5.00 do godzin wieczornych na ul. Złotowskiej wprowadzony zostanie ruch 

jednokierunkowy (od ul. Owczej do ul. Bukowskiej). Autobusy linii nr 177 i 729 w kierunku 

Junikowa i Dopiewa kursować będą przez ulicę Bukowską w Poznaniu oraz Skórzewską w 

Wysogotowie, 

 

• przez cały dzień zawieszone będzie kursowanie linii nr 194; linie nr 181 i nr 184 nie będą 

wykonywać kursów pod Centrum Handlowe M1, a na liniach nr 180, 611, 703, 705 i 707 nie 

będą wykonywane wjazdy pod Sycowska Centrum Handlowe – linia 180 dojeżdża tylko do pętli 

Rudnicze, a linii 611 do pętli Luboń Żabikowo), 

• autobusy linii 198 nie będą wjeżdżać na teren Kampusu UAM, 

• linie nr  160, 163, 173, 176, 177, 182, 193 i 113 obsługiwane będą w całości taborem 18-

metrowym, a linia 157 autobusami 12-metrowymi, 
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• Linie nr 342 i 348 – w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Poznańskiej  

w Murowanej Goślinie autobusy jadące w kierunku Poznania zostaną skierowane objazdem 

przez ulicę Mściszewską, Wodną i Łąkową. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywać się będą 

na tymczasowych przystankach Murowana Goślina/ Cmentarz n/ż zlokalizowanych na ulicy 

Mściszewskiej oraz na ulicy Łąkowej. 

 

 
 

• Linia nr 690 – mając na uwadze dojazd mieszkańców Lubonia do cmentarza  

w Żabikowie, w dniu 1 listopada autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy 

obowiązującym w dni robocze z następującą zmianą: nie będzie realizowany kurs o godzinie 

13:15 z pętli Łęczyca/Dworcowa. Nie będą realizowane wjazdy na przystanek Sycowska 

Centrum Handlowe. 

• od godz. 5.00 do godzin wieczornych na ul. Złotowskiej wprowadzony zostanie ruch 

jednokierunkowy (od ul. Owczej do ul. Bukowskiej). Autobusy linii nr 177 i 729 w kierunku 

Junikowa i Dopiewa kursować będą przez ulicę Bukowską w Poznaniu oraz Skórzewską w 

Wysogotowie, 
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• Linie nr 611, 690, 703, 705, 707 – kursy realizowane bez wjazdów na przystanek Sycowska Centrum 

Handlowe, 

 

• Linie nr 811, 812, 813 – kursy realizowane bez wjazdów na przystanek Swadzim/Auchan (kursy 

przez ulicę Poznańską) 

 
• W noc z 31 października na 1 listopada będą realizowane kusy nocne na liniach nr 215 

(wydłużone kursy do Wir/Kościół), 219 (wydłużone kursy do Starzyn/Rynkowa), 224 

(wydłużone do Plewisk/Straż Pożarna), 227 (wydłużone kursy do Kicin/Pętla), 250, 251, 252, 

253, 257 i 258. 

 

3.  2 – 5 listopada (wtorek - piątek) 

Komunikacja funkcjonuje wg roboczego rozkładu jazdy bez zmian i dodatków. 

 

        Z poważaniem 

Z-ca Dyrektora ds. Publicznego 

Transportu Zbiorowego 

Wojciech Miechowicz 
 

 

 

 


