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Zarząd Kominikacji Miejskiej w Elblągu informuje, że ze względu na zapowiadany strajk ciągły w
spółce Tramwaje Elbląskie, od 2 października 2017 do odwołania, tramwaje na wszystkich
liniach nie będą kursować. W miejsce linii tramwajowych uruchomiona zostanie autobusowa
komunikacja zastępcza (od godz. 4:20 do godz. 23:00) na liniach oznaczonych jako T1, T2, T4 i
T5:

Linia T1– zastępująca linię tramwajową nr 1, a także częściowo linię nr 3
pętla Ogólna – Ogólna – Odrodzenia – Mazurska – Browarna – Robotnicza – Pocztowa – Plac
Słowiański – Rycerska – Tysiąclecia – Grunwaldzka - Dębowa; częstotliwość ok. 25 min.
Linia T2 (okrężna trasa) – zastępująca linię tramwajową nr 2
pętla dworzec – Grunwaldzka – Tysiąclecia – Rycerska – Plac Słowiański – Armii Krajowej – 12
Lutego – Królewiecka – Marymoncka – Kościuszki – Królewiecka – powrót do dworca po tej
samej trasie; częstotliwość ok. 25 min.
Linia T4 – zastępująca linię tramwajową nr 4
pętla Ogólna – Ogólna – Dąbka – Teatralna – Robotnicza – Pocztowa – Plac Słowiański –
Rycerska – Tysiąclecia – Grunwaldzka – pętla Dębowa; częstotliwość ok. 20 min.
Linia T5 (okrężna trasa) – zastępująca linię tramwajową nr 5
pętla Ogólna – Ogólna – Dąbka – Teatralna – Robotnicza – Armii Krajowej – Grota-Roweckiego
– Grobla św. Jerzego – Bema – Łęczycka – Rawska – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka –
powrót do pętli Ogólna po tej samej trasie; częstotliwość ok. 25 min.
Rozkłady jazdy dla ww. linii zostaną opublikowane na stronie ZKM najpóźniej 29.09.2017
(sobota).
Autobusy na liniach zastępczych będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach
autobusowych na swojej trasie. Ponadto w ciągu ul. Browarnej, Królewieckiej oraz
Grunwaldzkiej, na wysokości przystanków tramwajowych (tam gdzie jest to tylko możliwe)
zostaną ustawione tymczasowe przystanki autobusowe.
Przesiadki pomiędzy autobusami regularnych linii, a liniami zastępczymi lub pomiędzy liniami
zastępczymi mogą odbywać się na podstawie jednego biletu, w czasie 40 minut od momentu
skasowania biletu w pierwszym pojeździe.
Autobusy będą oznakowane tablicami o treści „komunikacja zastępcza” oraz nazwami
poszczególnych linii. Informujemy, że w ramach autobusowej komunikacji zastępczej
pasażerów będą obsługiwały także autobusy komunikacji podmiejskiej.
ZKM w Elblągu zwraca się z prośbą do pasażerów o zachowanie odpowiedniej ostrożności na
przystankach i podczas wsiadania/ wysiadania z autobusów, szczególnie na przystankach
tymczasowych w pobliżu torowisk.
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Szczegółowe informacje na temat komunikacji zastępczej oraz bieżącego
funkcjonowania komunikacji miejskiej można uzyskać pod nr informacji ZKM, tel: 55 235
55 00.
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