
Informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej ZKM
              
W związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Złotej i Piastowskiej w Dzierżoniowie

 od 3 czerwca 2013 roku 
nastąpi zmiana w kursowaniu autobusów wszystkich linii  autobusowych po Dzierżoniowie. 
Zmiany dotyczą tras linii Nr 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 21, 22, 30, 31, 35, 35,  45, 46, 49, linii A oraz 
linii B.
Przystanki na ul.Piastowskiej (os.Jasne – kierunek Bielawa, os.Tęczowe - kierunek Bielawa, 
os.Błękitne  -  kierunek  Pieszyce, Piława i  Niemcza,  os.Jasne  -  kierunek  Pieszyce,  Piława i 
Niemcza) i  przystanki na ul.Złotej w kierunku na Włóki w Dzierżoniowie zostaną wyłączone 
z obsługi autobusowej na czas trwania robót związanych z budową ronda na skrzyżowaniu 
ul.Złotej i Piastowskiej w Dzierżoniowie. 
Informacja  o  zastępczych  dla  nich  przystankach  zostanie umieszczona  na  rozkładach  jazdy 
znajdujących się na wyłączonych przystankach.
Na  ul.Daszyńskiego  w  Dzierżoniowie  na  kierunku  do  ul.Piłsudskiego  zostanie  usytuowany 
tymczasowy przystanek komunikacji miejskiej na czas przebudowy skrzyżowania ulic Piastowskiej 
i Złotej (przystanek zastępczy dla przystanku os.Jasne - kierunek Pieszyce, Niemcza i Piława)  
Autobusy  linii  1,2,3,5,6,15,16,21,22,30,31,35,36,39,45,46,49,A i  B  kursujące  po  Dzierżoniowie 
zostaną od 3 czerwca 2013 roku skierowane na poniższe trasy objazdowe:
Autobusy linii 1,3,5,6
w kierunku Bielawy od przystanku Dzierżoniów ul.Piłsudskiego: Dzierżoniów Diora – 
Dzierżoniów Bar Kaprys – Dzierżoniów Kościuszki  i dalej swoimi trasami;

Autobusy linii 15,16,21,22
w kierunku Pieszyc od przystanku Dzierżoniów ul.Kościuszki: Dzierżoniów Diora – 
Dzierżoniów Bar kaprys – Dzierżoniów ul.Daszyńskiego (przystanek zastępczy na skrzyżowaniu 
ul.Daszyńskiego i Świdnickiej, w okolicach kina „Zbyszek”) - Dzierżoniów ul.Piłsudskiego i dalej 
swoimi trasami;

Autobusy linii   30  ,  31  ,  35,  36,  45,46 i 49  
w kierunku Dworca Kolejowego w Dzierżoniowie od przystanku Dzierżoniów ul.Piłsudskiego: 
Dzierżoniów Diora – Dzierżoniów Bar Kaprys – Dzierżoniów ul.Kościuszki i dalej swoimi trasami;

Autobusy linii   30  ,  31  ,  35,  36,  45,46 i 49  
w kierunku Piławy i Niemczy w Dzierżoniowie od przystanku Dzierżoniów ul.Kościuszki: 
Dzierżoniów Diora – Dzierżoniów Bar kaprys – Dzierżoniów ul.Daszyńskiego (przystanek 
zastępczy na skrzyżowaniu ul.Daszyńskiego i Świdnickiej, w okolicach kina „Zbyszek”) - 
Dzierżoniów ul.Piłsudskiego i dalej swoimi trasami;

Autobusy linii   2  
w kierunku os.Zielonego w Dzierżoniowie od przystanku Dzierżoniów ul.Sikorskiego II: 
Dzierżoniów ul.SikorskiegoII - Dzierżoniów Diora – Dzierżoniów os.Zielone; 

Autobusy linii   2  
w kierunku Bielawy od przystanku Dzierżoniów oś.Zielone: Dzierżoniów oś.Zielone – 
Dzierżoniów Bar Kaprys – Dzierżoniów ul.Sikorskiego I – i dalej swoją trasą;

Autobusy linii   A  
w kierunku Bielawy od przystanku Dzierżoniów ul.Sikorskiego I: Dzierżoniów Diora - 
Dzierżoniów Bar Kaprys – Dzierżoniów Piłsudskiego i dalej swoją trasą;

Autobusy linii   B  
w kierunku Bielawy od przystanku Dzierżoniów ul.Piłsudskiego: Dzierżoniów Diora –
Dzierżoniów os.Zielone i dalej swoją trasą.


