
Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przedstawia planowany harmonogram 

funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie 24.XII.2020 – 01.I.2021. 

» 24 grudnia (Wigilia, dzień roboczy, pozaszkolny) – autobusy kursować będą wg obecnie 

obowiązującego rozkładu jazdy tj. rozkładu roboczego pozaszkolnego. Kursy będą realizowane 

do godz. ok. 16.00. Dworzec Lokalny otwarty będzie do godz. 15.00. Zgodnie z Zarządzeniem 

nr 31/2020 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie 

w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela biurowiec przy ul. Trembeckiego 

3 oraz wszystkie Punkty Obsługi Podróżnego (POP) będą nieczynne. 

» 25 i 26 grudnia (obydwa dni świąt), kursować będą autobusy linii nr: 

~ 1 i 13 – wg rozkładu sobotniego do godz. ok. 18.00, 

~ 27 – wg rozkładu niedzielnego do godz. ok. 18.00, 

~ 18 – w godz. 5:00-18:00, co godzinę z pętli przy Obr. Poczty Gd. 

        6:00-19:00, co godzinę z pętli przy Łukasiewicza, 

~ 19 – w godz. 5:30-18:30, co godzinę z pętli przy Obr. Poczty Gd. 

        6:30-19:30, co godzinę z pętli przy Łukasiewicza. 

W dniach 25 i 26 grudnia Dworzec Lokalny będzie nieczynny. 

»   27 grudnia (niedziela) – autobusy kursować będą wg świątecznego rozkładu jazdy, 

Dworzec Lokalny otwarty będzie do godz. 22.00, 

»  28 – 30 grudnia (dni robocze, pozaszkolne) – autobusy kursować będą wg obecnie 

obowiązującego rozkładu jazdy tj. rozkładu roboczego pozaszkolnego, Dworzec Lokalny 

otwarty będzie do godz. 22.00. 

»  31 grudnia (dzień roboczy, pozaszkolny) –  autobusy kursować będą wg obecnie 

obowiązującego rozkładu jazdy tj. rozkładu roboczego pozaszkolnego. Kursy będą realizowane 

będą do godz. ok. 18.00. Dworzec Lokalny otwarty będzie do godz. 22.00. POP Galeria Nowy 

Świat oraz C.H. Plaza Rzeszów będą czynne od 10:00 do 14:00. Pozostałe POP-y będą w ten 

dzień nieczynne z powodu inwentaryzacji. 

»  1 stycznia (Nowy Rok) – autobusy kursować będą wg świątecznego rozkładu jazdy. 

Dworzec Lokalny otwarty będzie do godz. 22.00. 

» 2 stycznia - autobusy kursować będą wg obecnie obowiązującego sobotniego rozkładu 

jazdy. Będą czynne wyłącznie Punkty Obsługi Podróżnego przy ul. Lisa Kuli 20 oraz ul. 

Grottgera 22 (w godz. 10:00 do 14:30). 

 


