
Zmiany w komunikacji miejskiej - ul. Langiewicza i Hanasiewicza 

W oparciu o przekazaną przez wykonawcę przebudowy przejazdów kolejowych w ciągu 

ulic Langiewicza oraz Hanasiewicza informację dotyczącą zmiany organizacji ruchu podejmuje 

się działania dotyczące zmiany funkcjonowania komunikacji miejskiej.  

1. W okresie od 27.07.2022 r. godz. 7:00 do 22.08.2022 r. ulica Langiewicza (na 

odcinku od skrzyż. z ul. Chmaja do skrzyż. z ulicą Boya-Żeleńskiego) będzie zamknięta. 

Trasa objazdu będzie prowadziła ulicami: Chmaja, Hanasiewicza i Boya-Żeleńskiego. 

 Linia nr 10 (kier. Łukasiewicza): do przyst. Wita Stwosza pętla 01 bez zmian 

następnie Langiewicza – Boya-Żeleńskiego – Hanasiewicza – Chmaja – 

Langiewicza i dalej bez zmian; 

 Linia nr 10 (kier. Bł. Karoliny): do przyst. Langiewicza park 02 bez zmian 

następnie Chmaja – Hanasiewicza – Boya-Żeleńskiego – Langiewicza i dalej bez 

zmian; 

 Linia nr 23 (kier. Lubelska): do przyst. Langiewicza / Wita Stwosza 04 bez zmian 

następnie nadal Langiewicza – Boya-Żeleńskiego – Hanasiewicza – Chmaja – 

Langiewicza i dalej bez zmian; 

 Linia nr 23 (kier. Matuszczaka): do przyst. Langiewicza park 02 bez zmian 

następnie Chmaja – Hanasiewicza – Boya-Żeleńskiego – Langiewicza i dalej bez 

zmian; 

 Linia nr 40 (kier. Łukasiewicza): do przyst. Wita Stwosza pętla 01 bez zmian 

następnie Langiewicza – Boya-Żeleńskiego – Hanasiewicza – W. Pola i dalej bez 

zmian; 

 Linia nr 40 (kier. Bł. Karoliny): do przyst. Wincentego Pola Politechnika 01 bez 

zmian następnie Hanasiewicza – Boya-Żeleńskiego – Langiewicza i dalej bez 

zmian. 

2. W okresie od 23.08.2022 r. godz. 7:00 do 16.09.2022 r. ulica Hanasiewicza (na 

odcinku od skrzyż. z ul. Chmaja do skrzyż. z ul. Boya-Żeleńskiego) będzie zamknięta dla 

autobusów. Trasa objazdu będzie prowadziła ulicami: Chmaja i Langiewicza. 

 Linia nr 35 (kier. Łukasiewicza): do przyst. Langiewicza / Wita Stwosza 04 bez 

zmian następnie Langiewicza park 03 i dalej bez zmian; 



 Linia nr 35 (kier. Kielanówka): do przyst. Langiewicza park 02 bez zmian 

następnie Langiewicza / Wita Stwosza 04 i dalej bez zmian. 

 


