
 

Zmiany układu linii na Bemowie, Mokotowie i w Wilanowie 

● Szczegóły 



- skierowanie linii 119 przez ul. Dolną i Puławską w zamian za linię 130  

- skierowanie linii E-2 do Miasteczka Wilanów w zamian za linię 422  

- skrócenie linii 139 do odcinka WILANÓW – OGRÓD BOTANICZNY (wycofanie z 

odcinka METRO WILANOWSKA – WILANÓW)  

- uruchomienie nowej linii 239 w relacji POWSIN – METRO WILANOWSKA  

- skrócenie linii 519 do relacji Dw. Centralny – Wilanów (wycofanie z Powsina)  

● Uzasadnienie 

- Linia 519 między Wilanowem a Powsinem jest słabo wykorzystywana. Kursują  na 

niej autobusy przegubowe, które „wożą powietrze”. Linia 239 zastąpi linię 519 na tym 

odcinku łącząc ten rejon z najbliższą stacją metra Wilanowska. Taki układ tras 

zapewnia dobrą koordynację rozkładów jazdy wszystkich linii w tym rejonie. 

- Zastąpi ją linia 239 do METRA WILANOWSKA  

- Połączenie między Powsinem a Śródmieściem i Traktem Królewskim zapewni linia 

239 z przesiadką do linii 116, 519. 

- Linia E-2 w Miasteczku Wilanów zapewni inną relację niż linia 217, bez 

„konkurowania” z metrem, tj. na Trakt Królewski. Dzięki większej częstotliwości linia 

będzie w stanie zaspokoić komunikacyjne potrzeby mieszkańców w tej dynamicznie 

rozwijającej się części miasta. 



 

- Połączenie między ul. Człuchowską a Śródmieściem zapewni linia 190 

(bezpośrednio) lub linia 189 z przesiadką do linii 8, 10, 26, 105.  

- Połączenie między ul. Lazurową i ul. Człuchowską a Dworcem Centralnym 

zapewnią linie 112, 189 i przesiadka do linii 8, 10 lub linie 112, 190 i przesiadka do 

linii 109.  



 

- Połączenie między Wilanowem a Górnym Mokotowem zapewnią  linie 116, 519 i 

przesiadka do linii 119 (nowa trasa) i 172.  

- Połączenie między Stegnami a Górnym Mokotowem zapewni linia 172 lub linie 116, 

501, 519, E-2 i przesiadka do linii 119.  

- Połączenie między Górnym Mokotowem a centrum – zastąpienie liniami 

tramwajowymi.  

- Połączenie między centrum a Al. Jerozolimskimi (centra handlowe, biurowce) – linie 

127, 158, 517.  

 


