
Opis
Lokalizacja na 

mapie

Andrzejówka
Przystanek autobusowy „Andrzejówka”, przy drodze głównej, 

naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Barcice
Przystanek autobusowy „Barcice Kościół”, przy drodze głównej, 

200 m od stacji PKP
sprawdź

Biadoliny Parking K+R przed stacją PKP sprawdź

Biały Dunajec
Przystanek autobusowy "Biały Dunajec Kościół", przy drodze 

głównej naprzeciw stacji PKP 
sprawdź

Bobowa
Przystanek autobusowy „Bobowa PKP”, przy drodze głównej, 

naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Bobowa Miasto
Pętla autobusowa „Bobowa zajezdnia”, przy drodze głównej, ul. 

Węgierska
sprawdź

Bogoniowice 

Ciężkowice
Pętla autobusowa przed stacją PKP sprawdź

Bogumiłowice
Przystanek autobusowy "Bogumiłowice PKP" obok budynku 

dworca PKP
sprawdź

Brzesko Okocim Plac przed budynkiem dworca PKP, ul. Dworcowa sprawdź

Bystra Podhalańska Obok przejazdu kolejowego, przy drodze głównej sprawdź

Przystanek autobusowy "Chabówka Szkoła", pod wiaduktem, 500 

m od stacji PKP (kierunek Zakopane)
sprawdź

Zatoka przy stacji paliw, 550 m od stacji PKP (kierunek Kraków) sprawdź

Chełmek Przystanek autobusowy "Chełmek Policja", ul. Piastowska sprawdź

Chojnik
Przystanek autobusowy „Chojnik II”, przy drodze głównej,  

naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Chrzanów
Plac przed przejściem podziemnym do peronów obok dworca 

kolejowego, ul. Fabryczna
sprawdź

Chrzanów Śródmieście
Przystanek autobusowy "Chrzanów Trzebińska" , ul. Trzebińska 

naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Gorzów Chrzanowski Plac przed budynkiem dworca PKP, ul. Nowowiejska sprawdź

Gromnik Pętla autobusowa przed stacją PKP sprawdź

Grybów Plac przed stacją PKP, ul. Kolejowa sprawdź

Hucisko
Przystanek autobusowy przy drodze głównej obok kościoła, 500 

m od stacji PKP 
sprawdź

Jankowa
Przystanek autobusowy „Jankowa”, przy drodze głównej, 

naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Jeleśnia
Przystanek autobusowy przed budynkiem dworca PKP, ul. 

Dworcowa
sprawdź

Jordanów Plac przy stacji PKP, ul. Przemysłowa sprawdź

               Miejsca postoju zastępczej komunikacji 

               autobusowej za odwołane pociągi 

               w okresie 12.03.2023 r. - 10.06.2023 r.                   

Stacja/przystanek 

osobowy

Miejsce postoju ZKA

Chabówka

https://www.google.com/maps/place/49%C2%B020'31.7%22N+20%C2%B049'13.3%22E/@49.3421389,20.8167934,486m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xb92d73ea31caed3c!8m2!3d49.3421389!4d20.8203611
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B031'30.1%22N+20%C2%B039'06.1%22E/@49.5250289,20.6511358,121m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x503c4684f51ca1ca!7e2!8m2!3d49.5250279!4d20.6516825
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B000'12.2%22N+20%C2%B044'05.6%22E/@50.0037361,20.7345504,479m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xaad383ef8ba21775!8m2!3d50.0033889!4d20.7348889
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B022'37.4%22N+20%C2%B000'32.1%22E/@49.3770685,20.0067373,485m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xfabe552763685463!8m2!3d49.3770556!4d20.0089167
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B043'01.8%22N+20%C2%B057'26.4%22E/@49.7171707,20.9552314,241m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1sbobowa+pkp!3m5!1s0x0:0x3396c0f9baf284ea!7e2!8m2!3d49.7171685!4d20.957345
https://www.google.com/maps/place/Bobowa+zajezdnia+autobusowa/@49.706786,20.9378361,241m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sbobowa+pkp!3m4!1s0x473debb1b75d7c03:0x744f145286b14a3d!8m2!3d49.706786!4d20.9392926
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B047'54.0%22N+20%C2%B058'34.2%22E/@49.798336,20.9749193,241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x6f56e8c49aea3a0c!8m2!3d49.7983333!4d20.9761667
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B000'26.0%22N+20%C2%B052'10.2%22E/@50.0072259,20.8676475,479m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x38b1fa6b1e21a3ff!8m2!3d50.0072222!4d20.8695
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B059'10.6%22N+20%C2%B036'37.3%22E/@49.9861783,20.6103349,240m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x6f9626b92437eecd!8m2!3d49.9862778!4d20.6103611
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B039'28.5%22N+19%C2%B047'15.8%22E/@49.6581361,19.7861382,483m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xeba2a30a4f745eec!8m2!3d49.6579167!4d19.7877222
https://www.google.com/maps/@49.5947543,19.9302204,3a,75y,353.81h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJkXauKu-vFGZ5mvHtsTJyw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DJkXauKu-vFGZ5mvHtsTJyw%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D353.81158%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=pl-PL
https://www.google.com/maps/@49.5941331,19.9292752,3a,75y,68.16h,90.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1sN4C41tNydEw6kw4OlwNrvg!2e0!7i13312!8i6656?hl=pl-PL
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B006'00.6%22N+19%C2%B015'07.4%22E/@50.1001619,19.2514968,120m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x1e467af207dec8dc!7e2!8m2!3d50.1001612!4d19.252044
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B051'05.9%22N+20%C2%B059'02.0%22E/@49.851628,20.9826353,240m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xee8b6acedd1e7c68!8m2!3d49.8516389!4d20.9838889
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B008'00.6%22N+19%C2%B023'57.3%22E/@50.1335117,19.3981627,239m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xa96e8cb5bbd88356!7e2!8m2!3d50.1335097!4d19.3992571
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B008'36.0%22N+19%C2%B024'51.2%22E/@50.1433467,19.4131287,239m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x1fb8db739a3daa49!7e2!8m2!3d50.1433447!4d19.4142226!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B004'21.9%22N+19%C2%B014'30.9%22E/@50.0727419,19.2413678,120m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xa4330da20bef794e!8m2!3d50.07275!4d19.2419167
https://www.google.com/maps/place/Kolejowa+3,+33-180+Gromnik/@49.8340592,20.9602974,110m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x473d93ef24c6a407:0xd4b1e80204d14d75!8m2!3d49.8341777!4d20.9608264
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B037'36.5%22N+20%C2%B057'27.0%22E/@49.6267949,20.9564512,121m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x3106f241c7a25a6a!8m2!3d49.6268056!4d20.9575
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B041'32.3%22N+19%C2%B024'03.6%22E/@49.6923129,19.4004568,121m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x39721831bcf49dca!8m2!3d49.6923056!4d19.401
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B041'48.0%22N+20%C2%B056'07.5%22E/@49.6966757,20.9332994,241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x4eea6c076332f937!8m2!3d49.6966667!4d20.9354167
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B039'07.4%22N+19%C2%B019'10.6%22E/@49.6521957,19.3186178,362m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xacddbac289e0c5d0!8m2!3d49.6520556!4d19.3196111
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B038'13.2%22N+19%C2%B049'56.7%22E/@49.637,19.8318078,241m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x50ad7f89d1dc43ee!7e2!8m2!3d49.6369995!4d19.8324217!5m1!1e2


Juszczyn
Przystanek autobusowy "Białka skrzyżowanie" przed skrętem na 

Zawoję, 400 m od stacji PKP
sprawdź

Kalwaria Zebrz.

Lanck.
Przy zejściu z kładki, aleja Jana Pawła II sprawdź

Kamionka Wielka
Przystanek autobusowy „Kamionka Wielka-Ośrodek Zdrowia”, 

przy drodze głównej, 200 m od stacji PKP
sprawdź

Kłokowa
Przystanek autobusowy „Świebodzin-Kłokowa PKP”, przy stacji 

PKP
sprawdź

Kojszówka
Przystanek autobusowy "Kojszówka Centrum", przy drodze 

głównej (DK 28), około 500 m od stacji PKP
sprawdź

Krynica-Zdrój
Przystanek autobusowy „Krynica Zdrój Dworzec Kolejowy”, przy 

budynku dworca PKP
sprawdź

Kurów Suski Przystanek autobusowy przy drodze głównej sprawdź

Lachowice Przystanek autobusowy przy drodze głównej sprawdź

Lachowice Centrum Przystanek autobusowy przy drodze głównej sprawdź

Lasek Przystanek autobusowy "Lasek PKP", 200 m od stacji PKP sprawdź

Libiąż Przystanek autobusowy "Libiąż PKP", ul. Piłsudskiego sprawdź

Lubaszowa
Przystanek autobusowy przy drodze głównej naprzeciw stacji 

PKP, obok stacji benzynowej „Lotos”
sprawdź

Łomnica-Zdrój
Przystanek autobusowy „Łomnica Skrzyżowanie”, za rondem koło 

stacji PKP
sprawdź

Łowczów Parking przed stacją PKP sprawdź

Łowczówek Pleśna
Przystanek autobusowy „Pleśna Dworzec PKP”, przy drodze 300 

m od stacji PKP
sprawdź

Maków Podhalański Przystanek autobusowy "Maków Podhalański", przy dworcu PKP sprawdź

Milik
Przystanek autobusowy „Milik”, przy drodze głównej, naprzeciw 

stacji PKP
sprawdź

Młodów
Przystanek autobusowy „Młodów”, przy drodze głównej, 

naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Mszalnica
Przystanek autobusowy „Królowa Polska Widacz”, przy drodze 

głównej, 500 m od stacji PKP
sprawdź

Muszyna
Przystanek autobusowy „Piłsudskiego PKP”, przed budynkiem 

dworca PKP
sprawdź

Muszyna Zdrój
Przystanek autobusowy „Muszyna Rynek Obwodnica”, przed 

stacją PKP
sprawdź

Nowy Sącz Plac przed dworcem PKP sprawdź

Nowy Sącz Biegonice
Przystanek autobusowy „Węgierska-Carbon”, w pobliżu stacji 

benzynowej „Lotos”, 1200 m od stacji PKP
sprawdź

Nowy Sącz Jamnica
Przystanek autobusowy „Kamienna - Stacja Kolejowa”, przy 

drodze głównej, naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Nowy Targ Plac przed budynkiem dworca PKP sprawdź

Osielec
Przystanek autobusowy "Osielec PKP", przy drodze naprzeciw 

stacji PKP
sprawdź

Oświęcim Przystanek autobusowy "Dworzec PKP", ul. Powstańców Śląskich sprawdź

Pewel Mała
Przystanek autobusowy "Pewel Mała skrzyżowanie", przy drodze 

głównej 600 m od przystanku PKP
sprawdź

https://www.google.pl/maps/place/49%C2%B042'41.0%22N+19%C2%B041'19.1%22E/@49.7113843,19.6865802,482m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x239a215b26b3e67c!8m2!3d49.7113889!4d19.6886389
https://www.google.pl/maps/place/49%C2%B052'12.3%22N+19%C2%B041'19.9%22E/@49.8700911,19.6881636,240m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x2af749d0b67ebd7b!8m2!3d49.8700833!4d19.6888611
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B034'37.3%22N+20%C2%B046'55.5%22E/@49.5770397,20.7799794,242m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xb63a15724750b799!8m2!3d49.5770278!4d20.7820833
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B057'12.0%22N+20%C2%B057'27.9%22E/@49.9533264,20.9555573,719m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x9a6d7f4f76728048!8m2!3d49.9533333!4d20.95775
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B041'19.8%22N+19%C2%B043'45.8%22E/@49.6888419,19.7288318,121m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x891c727e07bd6152!8m2!3d49.6888333!4d19.7293889
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B024'36.0%22N+20%C2%B057'23.7%22E/@49.409998,20.9540775,485m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1skrynica+zdr%C3%B3j+pkp!3m5!1s0x0:0x47e32041ed67845c!7e2!8m2!3d49.4099961!4d20.9565909
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B042'30.2%22N+19%C2%B025'46.6%22E/@49.7083794,19.4274123,482m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xf1a5a93e392585ce!7e2!8m2!3d49.7083759!4d19.4296012!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B043'24.6%22N+19%C2%B030'07.0%22E/@49.7235109,19.5013928,121m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x6a479150555b8bc8!7e2!8m2!3d49.7235099!4d19.5019402!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B042'51.6%22N+19%C2%B028'19.8%22E/@49.7143384,19.4699693,482m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x3055fd166a13ab7a!7e2!8m2!3d49.7143354!4d19.4721579!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B030'00.1%22N+19%C2%B058'27.2%22E/@49.5000375,19.9720343,484m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x6a99f5062de28cd8!7e2!8m2!3d49.5000342!4d19.974223!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B006'44.9%22N+19%C2%B019'39.1%22E/@50.1125757,19.3270009,239m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xe6aeb2ef39547c79!8m2!3d50.1124722!4d19.3275278
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B051'56.5%22N+21%C2%B002'07.4%22E/@49.8657014,21.0311738,481m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xe1960c72d38a1f8e!8m2!3d49.8656944!4d21.0353889!5m1!1e4
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B025'14.9%22N+20%C2%B043'31.4%22E/@49.4208114,20.7211568,485m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1zxYJvbW5pY2EgemRyw7NqIHBrcA!3m5!1s0x0:0x1cf1f3726878ecf4!7e2!8m2!3d49.4208078!4d20.7253843
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B054'44.9%22N+21%C2%B000'11.5%22E/@49.9124624,20.9987013,720m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1zMzMtMTcwIMWBb3djesOzdyBwa3A!3m5!1s0x0:0xa22c4ac4c15c198c!7e2!8m2!3d49.9124588!4d21.0031855
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B055'45.2%22N+20%C2%B056'45.2%22E/@49.9292986,20.9442053,720m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x9756ad26ab6d94d7!8m2!3d49.9292222!4d20.9458889
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B043'37.1%22N+19%C2%B040'43.0%22E/@49.7269659,19.6780658,120m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xa07208bc217ff8b0!8m2!3d49.7269722!4d19.6786111
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B020'48.8%22N+20%C2%B051'05.3%22E/@49.3468857,20.8503707,243m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x22c609e0f80f4e2f!8m2!3d49.3468889!4d20.8514722
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B028'08.5%22N+20%C2%B041'44.9%22E/@49.4690164,20.6915778,485m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xcd6977ab59a339ae!8m2!3d49.4690278!4d20.6958056
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B035'27.5%22N+20%C2%B049'59.6%22E/@49.5909724,20.8290058,483m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x27b2260b90afb5d2!8m2!3d49.5909722!4d20.8332222
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B020'48.3%22N+20%C2%B053'35.5%22E/@49.3467594,20.8889628,486m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1smuszyna+pkp!3m5!1s0x0:0x373add9bf1cb3e4a!7e2!8m2!3d49.3467558!4d20.8931902
https://goo.gl/maps/GRjUnpCmQ7MiG6bX9
https://www.google.com/maps/place/Pomnik+Nowy+S%C4%85cz/@49.6065038,20.7007514,287m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1snowy+sacz+pkp!3m4!1s0x473de524aadd38b1:0x47d95b30729488d1!8m2!3d49.6069769!4d20.7029988
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B035'04.5%22N+20%C2%B040'21.3%22E/@49.5845864,20.6683538,483m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1sw%C4%99gierska+carbon!3m5!1s0x0:0x37114057031f5c9b!7e2!8m2!3d49.5845826!4d20.6725805
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B035'13.2%22N+20%C2%B044'37.3%22E/@49.5869894,20.7394738,483m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x14b4fab934f398fe!8m2!3d49.587!4d20.7436944
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B028'24.0%22N+20%C2%B000'56.9%22E/@49.4733349,20.0152588,121m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x716ab40e51f2e8fb!7e2!8m2!3d49.4733338!4d20.0158055!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B040'32.1%22N+19%C2%B045'27.1%22E/@49.6755764,19.7532928,483m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x49e3d5592940d666!8m2!3d49.6755833!4d19.7575278
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B002'30.5%22N+19%C2%B012'05.8%22E/@50.0418019,19.2010748,120m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x64ef3862331df4ad!8m2!3d50.0418056!4d19.2016111
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B039'44.5%22N+19%C2%B016'41.5%22E/@49.6623699,19.2776498,181m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x434b7be80692a35a!8m2!3d49.6623611!4d19.2781944


Pewel Wielka Przystanek autobusowy przy drodze głównej, 500 m od stacji PKP  sprawdź

Pewel Wielka Centrum Przystanek autobusowy przy drodze głównej sprawdź

Piwniczna  Plac przed dworcem PKP, ul. Węgierska sprawdź

Piwniczna Zdrój Przystanek autobusowy „Piwniczna Zdrój Rynek”, ul. Rynek sprawdź

Pławna
Przystanek autobusowy „Pławna”, przy drodze głównej, 

naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Poronin
Przystanek autobusowy "Poronin PKP", przy drodze głównej (DK 

47), naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Powroźnik
Przystanek autobusowy „Powroźnik PKP”, przy drodze głównej, 

naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Ptaszkowa
Przystanek autobusowy „Ptaszkowa Centrum”, przy drodze 

głównej, naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Pyzówka
Przystanek autobusowy „Sieniawa Gronie I”, 900 m od 

przystanku PKP
sprawdź

Przystanek autobusowy "Raba Wyżna PKP", za skrzyżowaniem 

200 m od stacji PKP (kierunek Zakopane)
sprawdź

Przystanek autobusowy "Raba Wyżna PKP", naprzeciw 

delikatesów, 100 m od stacji PKP (kierunek Chabówka)
sprawdź

Rabka Zdrój
Przystanek autobusowy "Plac Św. Mikołaja", naprzeciw stacji PKP 

przy rondzie 
sprawdź

Rokiciny Podhalańskie Przystanek autobusowy "Dworzec PKP", naprzeciw stacji PKP sprawdź

Rytro
Przystanek autobusowy „Rytro”, przy drodze głównej, naprzeciw 

stacji PKP
sprawdź

Siedliska k. Tuchowa
Przystanek autobusowy „Siedliska”, przy drodze głównej 

(DW977), naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Sieniawa
Przystanek autobusowy "Sieniawa PKP" przy drodze głównej, 

naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Skawa Obok stacji PKP przy drodze głównej sprawdź

Skawa Środkowa
Przystanek autobusowy "Skawa Dolna Nowakówka", przy drodze 

głównej, 750 m od stacji PKP
sprawdź

Stary Sącz Plac przy stacji PKP sprawdź

Sterkowiec Przystanek autobusowy naprzeciw stacji PKP, ul. Galicyjska sprawdź

Stronie
Przystanek autobusowy "Stronie Wiadukt", przy drodze głównej, 

około 150 m od stacji PKP
sprawdź

Stróże
Przystanek autobusowy „Dworzec PKP”, na placu przed stacją 

PKP
sprawdź

Stryszawa Przystanek autobusowy przy drodze głównej sprawdź

Stryszów Parking przy stacji PKP sprawdź

Sucha Beskidzka Plac przy stacji PKP, ul. Adama Mickiewicza 62 sprawdź

Szaflary
Przystanek autobusowy "Szaflary PKP", przy drodze głównej 300 

m od stacji PKP
sprawdź

Szaflary Wieś
Przystanek autobusowy "Szaflary Wieś", przy drodze głównej 

naprzeciw stacji PKP 
sprawdź

Tarnów Plac przed dworcem PKP sprawdź

Raba Wyżna

https://www.google.com/maps/place/49%C2%B040'09.1%22N+19%C2%B022'18.8%22E/@49.6692076,19.3702503,483m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x37d6e2db01828813!8m2!3d49.6691944!4d19.3718889
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B039'39.5%22N+19%C2%B020'59.8%22E/@49.6609697,19.3482128,483m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x216ec4ef96d188ca!8m2!3d49.6609722!4d19.3499444
https://goo.gl/maps/45ig8T23cSm6UEwRA
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B026'26.7%22N+20%C2%B042'50.6%22E/@49.4407435,20.7122787,242m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1spiwniczna+zdr%C3%B3j+rynek!3m5!1s0x0:0x18054ab2fdfd9c9a!7e2!8m2!3d49.4407415!4d20.7140558
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B045'18.6%22N+20%C2%B057'09.3%22E/@49.7551549,20.9515292,120m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xf3b3561adfcd447!8m2!3d49.7551667!4d20.9525833
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B020'33.8%22N+20%C2%B000'11.6%22E/@49.3427332,20.0018444,486m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x8973fa69a23dd23!8m2!3d49.3427222!4d20.0032222
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B022'04.7%22N+20%C2%B056'23.2%22E/@49.3679735,20.9375773,486m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xe83ae0316e87ff07!8m2!3d49.3679722!4d20.9397778
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B036'09.4%22N+20%C2%B052'53.6%22E/@49.6026165,20.8793613,483m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x613d473201aeedd2!8m2!3d49.6026111!4d20.8815556
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B031'39.1%22N+19%C2%B057'30.3%22E/@49.5275149,19.9578818,121m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x55f231ef26c17b3b!7e2!8m2!3d49.5275139!4d19.9584293
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B033'50.9%22N+19%C2%B052'47.0%22E/@49.5641355,19.8775243,484m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x1bdfc67f726e427c!7e2!8m2!3d49.5641318!4d19.8797134
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B033'57.9%22N+19%C2%B052'51.1%22E/@49.5660838,19.8797006,484m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x3e0a026517a09650!7e2!8m2!3d49.5660815!4d19.8808605!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/@49.6095848,19.9526037,3a,75y,299.21h,88.65t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLD8OtB0CwsnrT3fXeUD7Hg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DLD8OtB0CwsnrT3fXeUD7Hg%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D266.68753%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!5m2!1e4!1e2
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B034'41.0%22N+19%C2%B054'18.4%22E/@49.5780449,19.9045488,121m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xcf5908d874b31213!8m2!3d49.5780556!4d19.9051111
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B029'11.0%22N+20%C2%B040'48.4%22E/@49.4864024,20.6758838,484m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xe429f7b86230dfd0!8m2!3d49.4863889!4d20.6801111
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B051'38.0%22N+21%C2%B001'04.7%22E/@49.8606683,21.0155685,481m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x520cd7e595bc9ac6!8m2!3d49.8605556!4d21.0179722
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B032'18.7%22N+19%C2%B055'25.6%22E/@49.538529,19.9218361,484m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xcffb345bdc58c802!8m2!3d49.5385278!4d19.9237778
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B037'50.2%22N+19%C2%B052'55.2%22E/@49.630609,19.8808907,219m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1sskawa+pkp!3m5!1s0x0:0x4a2a6f6abf16a3a1!7e2!8m2!3d49.6306091!4d19.8819851!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B036'42.9%22N+19%C2%B053'33.8%22E/@49.611911,19.8916157,220m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x1777df88d222487!7e2!8m2!3d49.6119109!4d19.8927102!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B033'32.2%22N+20%C2%B038'34.7%22E/@49.5589439,20.6419062,121m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xd71ce0b8d3c063d7!8m2!3d49.5589444!4d20.6429722
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B059'36.5%22N+20%C2%B040'45.5%22E/@49.993468,20.6780036,479m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xea9670619ca85a73!8m2!3d49.9934722!4d20.6793056
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B050'00.3%22N+19%C2%B040'22.3%22E/@49.8334149,19.6718052,120m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x219e0bdcf03b7b7b!8m2!3d49.8334167!4d19.6728611
https://www.google.com/maps/place/Str%C3%B3%C5%BCe+272,+33-331+Str%C3%B3%C5%BCe/@49.654029,20.9756891,121m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zc3Ryw7PFvGUgcGtw!3m4!1s0x473dc20af4a0433d:0x5e46c2e531e88bf!8m2!3d49.6540727!4d20.9764436
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B043'59.9%22N+19%C2%B031'34.4%22E/@49.7332867,19.5252958,241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xe041792663ffe5fe!8m2!3d49.7333056!4d19.5262222
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B049'31.5%22N+19%C2%B037'22.5%22E/@49.8254232,19.6221352,241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xeec91b742626382c!8m2!3d49.8254167!4d19.6229167
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B044'24.9%22N+19%C2%B034'50.7%22E/@49.74026,19.5800903,241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xc4a36718bc0eda30!8m2!3d49.74025!4d19.58075
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B026'19.0%22N+20%C2%B001'17.2%22E/@49.4386108,20.0197178,485m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x98bb1265c901ad0b!7e2!8m2!3d49.4386081!4d20.021455!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B025'26.1%22N+20%C2%B001'09.4%22E/@49.4239115,20.0170873,485m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x584bc3a7753fa8b3!7e2!8m2!3d49.423908!4d20.0192765!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B000'22.2%22N+20%C2%B058'27.4%22E/@50.0061549,20.9737368,120m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xbb08fddfa65721cd!8m2!3d50.0061667!4d20.9742778


Tarnów Mościce Plac przed budynkiem dworca PKP, ul. Chemiczna sprawdź

Trzebinia Dworzec autobusowy „Trzebinia PKP”, ul. Dworcowa sprawdź

Tuchów Dworzec autobusowy „Tuchów”, na parkingu przed stacją PKP sprawdź

Wierchomla Wielka
Przystanek autobusowy „Wierchomla”, przy drodze głównej, 

naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Wilczyska Plac przed stacją PKP sprawdź

Zakopane
Przystanek autobusowy "Rejon Dworców", przy Centrum 

Handlowym MARKET, naprzeciw dworca PKP
sprawdź

Zembrzyce Przystanek autobusowy "Zembrzyce PKP", obok przystanku PKP sprawdź

Zubrzyk
Przystanek autobusowy „Zubrzyk”, przy drodze głównej, 

naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Żegiestów
Przystanek autobusowy „Żegiestów Dworzec PKP”, przy drodze 

głównej, naprzeciw stacji PKP
sprawdź

Przystanek autobusowy „Żegiestów Zdrój”, przy drodze głównej, 

200 m stacji PKP (kierunek Muszyna)
sprawdź

Wysepka naprzeciw stacji PKP (kierunek Nowy Sącz) sprawdź

Żywiec Plac przy dworcu PKP, ul. Dworcowa sprawdź

Żywiec Sporysz Plac przy stacji PKP, ul. Grunwaldzka sprawdź

Żegiestów-Zdrój

https://www.google.com/maps/place/50%C2%B000'25.9%22N+20%C2%B055'30.3%22E/@50.0072034,20.9229033,479m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xdfe9443f7fb1f017!8m2!3d50.0071944!4d20.9250833
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B009'18.6%22N+19%C2%B027'14.9%22E/@50.1551677,19.4530487,358m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xb1f32a99c82d983a!7e2!8m2!3d50.1551657!4d19.4541434
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B053'32.2%22N+21%C2%B003'24.0%22E/@49.8922849,21.0541461,720m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xec400c1b79494840!8m2!3d49.8922778!4d21.0566667
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B024'11.4%22N+20%C2%B045'17.4%22E/@49.4031664,20.7505998,485m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x2b1d5fcd6be6eab3!8m2!3d49.4031667!4d20.7548333
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B040'33.8%22N+20%C2%B056'31.4%22E/@49.6760561,20.9407616,482m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x498ec85a06b6ade1!7e2!8m2!3d49.6760541!4d20.9420626
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B017'59.2%22N+19%C2%B057'39.6%22E/@49.2997887,19.9598917,243m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5a3f5b4f8e8a8eea!8m2!3d49.2997778!4d19.961
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B046'33.2%22N+19%C2%B035'28.7%22E/@49.7758749,19.5907478,120m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x32b36059820a9643!7e2!8m2!3d49.7758737!4d19.5912952!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B023'13.8%22N+20%C2%B045'16.7%22E/@49.3871684,20.7535446,243m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x1574696ac515feba!8m2!3d49.3871667!4d20.7546389
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B022'06.3%22N+20%C2%B047'07.3%22E/@49.3684094,20.7811458,486m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1zxbtlZ2llc3TDs3cgcGtw!3m5!1s0x0:0x409c5bf784c72ea1!7e2!8m2!3d49.3684058!4d20.7853726
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B021'35.6%22N+20%C2%B048'35.5%22E/@49.359896,20.8092183,243m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x8de7e5a952d551d4!7e2!8m2!3d49.3598951!4d20.8098689
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B021'48.0%22N+20%C2%B048'11.8%22E/@49.3633452,20.8017785,243m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1zxbtlZ2llc3TDs3cgcGtw!3m5!1s0x0:0x295a3429c96422f7!7e2!8m2!3d49.3633442!4d20.8032725
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B040'47.1%22N+19%C2%B011'11.5%22E/@49.6797469,19.1859808,121m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x4287d4b1f3e9f610!7e2!8m2!3d49.6797459!4d19.1865276!5m1!1e2
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B040'36.9%22N+19%C2%B013'17.3%22E/@49.6769227,19.2203777,241m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x3dad31d89e464450!7e2!8m2!3d49.6769207!4d19.221472!5m1!1e2

