
Informacja ważna od dnia: 01.09.2022

Kierunek Przez:

07:07 D(4)

08:27 D(4)

09:47 DwZ(4)

12:34 S(4)

13:32 D(4)

15:47 dwZ(4)

16:21 dwZ(4)

18:22 S(4)

19:12 dwZg(4)

LEGENDA:

C - kursuje w soboty, niedziele i święta

D - kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt

d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych i w dniach 25 i 26.XII

m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII

V - kurs przyspieszony

g - nie kursuje w dniu 24XII

w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała

1-6 - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

Z - nie kursuje 6 I, 1 i 3V, pierwszy dzień Zielonych Świątek, oraz w dniach 25 i 26 XII

n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 grudnia

S - kursuje w dni nauki szkolnej,

Kursy oznaczone kolorem czerwonym – nie są realizowane przez przewoźnika.
(..) - cyfra w nawiasie oznacza przewoźnika realizującego dany kurs

Przewoźnik:

1.Usługi Transportowe Krzysztof Kołacz, tel. 605-953-920

3. Adam Liponoga, Przewóz Osób ""AGA-2"" tel. 691-383-000. 

4. Biuro Transportowe Urszula Brajerska tel. 663-941-578

Podmiot zamieszczający informację:

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

ul. Nałęczowska 14, 20 - 701 Lublin

tel. (81) 466-29-00

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz możliwością zawieszenia realizacji poszczególnych kursów przez przewoźników - w celu

potwierdzenia informacji na temat realizacji konkretnych kursów prosimy o bezpośredni kontakt z przewoźnikiem obsługującym daną trasę.             

Powyższa informacja obejmuje kursy przewoźników, którzy przedstawili ZTM w Lublinie dane o aktualnie realizowanych przewozach.

Odpowiedzialność za jakość oraz standardy świadczonych usług ponosi przewoźnik realizujący dany kurs. Wszelkie dane zawarte w w/w

informacji są aktualizowane na podstawie zgłoszeń przewoźników.

07:27 1-6(4)

09:07 DwZ(4)

10:54 DwZ(4)

22:17 dmwZ(4)

13:17 dwZ(4)

15:02 dwZ(4)

16:17 S(4)

17:54 S(4)

18:52 dwZg(4)

Kraśnik 

19:09 dn(3)Janów Lubelski 

2.Przewóz Osób "Joker" M. PYZIK, S. PYZIK S.C. - tel. 81 884-56-94. Kursy realizowane na tygodniu: 6:36. Kursy realizowane w soboty, niedziele i święta: 

Wilkołaz - Kraśnik

Puławy

ul. Prusa (Prusa 02)

Godziny odjazdu

Garbów-Kurów

06:36 S(2)

19:07 dmV(1)

07:16 DC(2)

19:21 DC(2)

Borzechów Kraśnik 

Wilkołaz  


