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W piątek 14 lutego br. otwarta dla ruchu zostanie ul. Arkońska. Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać od godziny 6 ra

Do ruchu zostanie dopuszczony przebudowany odcinek ul. Arkońskiej od ul. Wojciechowskiego do ronda Olszewskiego. Kierowców, 

pieszych oraz rowerzystów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na to, że w dalszym ciągu będzie to plac budow

Komunikacja miejska

Otwarcie ruchu na ul. Arkońskiej oznacza również zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Od 14 lutego (dla linii nocnych w

14 na 15 lutego) nastąpią zmiany w kursowaniu linii

Dla pasażerów linii 3 i 10 udostępnione zostaną przystanki na pętli „Las Arkoński”:

 przystanek dla wysiadających zlokalizowany będzie w ciągu ul. Arkońskiej,

 przystanek dla wsiadających dla linii

 przystanek dla wsiadających dla linii

Na liniach 1 i 9 uruchomione zostaną przystanki „Rondo Olszewskiego” (stałe) w

 w kierunku centrum miasta — przed rondem Olszewskiego

 w kierunku Głębokiego — przed rondem Olszewskiego od strony centrum miasta.

Na liniach 80 i 525 uruchomione zostaną nowe przystanki:

 „Las Arkoński” (na żądanie, na wysokości pętli tramwajowej),

 „Stadion »Arkonia«” (na żądanie, na wysokości stadionu i parkingu),

 „Międzyparkowa” (na żądanie, w rejonie skrzyżowania ul. Arkońskiej z dojazdem do parkingu kąpieliska „Arkonka”),

 „Rondo Olszewskiego”: 

 dla linii 80 i 525 od strony ul. Arkońskiej (stały 

 dla linii 80 w kierunku Ludowej (stały 

Głębokiego), 

 dla linii 525 w kierunku Wiszesława (wspólny z liniami 1 i 9 od strony centrum miasta).

Na linii 531 uruchomione zostaną przystanki „Rondo Olszewskiego” wspólne z liniami 1 i 9 w obu kierunkach.

Likwidacji ulegną przystanki „Rondo Olszewskiego” dla linii

Likwidacji ulegną przystanki „Stadion »Arkonia

Autobusy linii 80, 529 i 531 w dalszym ciągu kursować będą objazdem przez ul.

Dodatkowo dla linii 525 uruchomione zostaną przystanki „Zawadzkiego Kościół” w obu kierunkach.

Dodatkowo dla linii 531 i 532 uruchomione zostaną przystanki „Jaśminowa ZUS” w obu kierunkach.
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Otwarcie ruchu na ul. Arkońskiej oznacza również zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Od 14 lutego (dla linii nocnych w

14 na 15 lutego) nastąpią zmiany w kursowaniu linii 1, 3, 9, 10, 80, 525, 531 i 532. 

udostępnione zostaną przystanki na pętli „Las Arkoński”: 

przystanek dla wysiadających zlokalizowany będzie w ciągu ul. Arkońskiej, 

przystanek dla wsiadających dla linii 3 zlokalizowany będzie na zewnętrznym peronie pętli, 

przystanek dla wsiadających dla linii 10 zlokalizowany będzie na wewnętrznym peronie pętli. 

uruchomione zostaną przystanki „Rondo Olszewskiego” (stałe) w docelowych lokalizacjach: 

przed rondem Olszewskiego od strony Głębokiego, 

przed rondem Olszewskiego od strony centrum miasta. 

uruchomione zostaną nowe przystanki: 

„Las Arkoński” (na żądanie, na wysokości pętli tramwajowej), 

„Stadion »Arkonia«” (na żądanie, na wysokości stadionu i parkingu), 

„Międzyparkowa” (na żądanie, w rejonie skrzyżowania ul. Arkońskiej z dojazdem do parkingu kąpieliska „Arkonka”),

od strony ul. Arkońskiej (stały – zmiana statusu z „na żądanie”), 

w kierunku Ludowej (stały – zmiana statusu z „na żądanie”, wspólny z liniami 1 i 9 od strony 

w kierunku Wiszesława (wspólny z liniami 1 i 9 od strony centrum miasta). 

uruchomione zostaną przystanki „Rondo Olszewskiego” wspólne z liniami 1 i 9 w obu kierunkach.

Likwidacji ulegną przystanki „Rondo Olszewskiego” dla linii 1 i 9 oraz 80 znajdujące się w tymczasowej lokalizacji.

Likwidacji ulegną przystanki „Stadion »Arkonia«” dla linii 80 i 525 znajdujące się w tymczasowej lokalizacji. 

w dalszym ciągu kursować będą objazdem przez ul. Jarzyńskiego. 

uruchomione zostaną przystanki „Zawadzkiego Kościół” w obu kierunkach. 

uruchomione zostaną przystanki „Jaśminowa ZUS” w obu kierunkach. 
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„Międzyparkowa” (na żądanie, w rejonie skrzyżowania ul. Arkońskiej z dojazdem do parkingu kąpieliska „Arkonka”), 
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