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5 punktów informacyjnych i kontrolnych,  130 osób zabezpieczenia, 45 zaplecza 
technicznego tramwajów, prawie 100 dodatkowych pojazdów na trasach. To tylko 
część ważnych liczb związanych z organizacją Wszystkich Świętych.  

I. Organizacja ruchu środków komunikacji miejskiej na okres 
wzmożonych przewozów do cmentarzy w okresie od 28.10 do 1.11.2016 r. 

TRAMWAJE: 

28.10.2016 (piątek) – na wszystkich liniach obowiązują powszednie rozkłady jazdy. 

 
29.10.2016  (sobota) – na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. 
Dodatkowo zostaje uruchomiona linia 15 (Dworzec Niebuszewo – Gumieńce) – 
specjalny rozkład jazdy, kursuje w godzinach 9-17 co 24 min. 

 
30.10.2016 (niedziela) – na wszystkich liniach obowiązują świąteczne rozkłady jazdy. 
Dodatkowo zostaje uruchomiona linia 15 (Dworzec Niebuszewo – Gumieńce) – 
specjalny rozkład jazdy, kursuje w godzinach 9-17 co 24 min. 

 
31.10.2016  (poniedziałek) – na wszystkich liniach poza niżej wymienionymi 
obowiązują powszednie rozkłady jazdy. 
Na linii 10 (Las Arkoński – Gumieńce) – specjalny rozkład jazdy, kursowanie z 
częstotliwością co 12 min. w godzinach 7-17, w pozostałym okresie bez zmian. 

 
1.11.2016 (wtorek) Wszystkich Świętych – na wszystkich liniach poza niżej 
wymienionymi obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. 

Linie numer 2,3,7,8 kursują w godzinach: godz. 9-18 co 6 min, godz. 8-9 i godz. 18-
19 co 10 min, w pozostałych godzinach co 20 min. 

Linie 10 (Las Arkoński – Gumieńce) oraz 14 (Filharmonia – Gumieńce, nawrót przez 
pl. Rodła – Matejki – pl. Żołnierza Polskiego) – specjalny rozkład jazdy – kursują w 
godz. 9-18 co 24 min 

Linia 15 (Dworzec Niebuszewo – Gumieńce) – specjalny rozkład jazdy – kursuje w 
godz. 9-18 co 12 min, godz. 7-9, 18-19:30 co 20 min, 

 
 

AUTOBUSY: 

 
28.10.2016  (piątek) – na wszystkich liniach, poza niżej wymienionymi obowiązują 
powszednie rozkłady jazdy. 

 
29.10.2016  (sobota) – na wszystkich liniach poza niżej wymienionymi, obowiązują 
sobotnie rozkłady jazdy. 

Linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany) – specjalny rozkład jazdy – kursują co 
10 min w godzinach 9:30 – 18:00. 
Linia 853 (Ludowa – Dworska) – specjalny rozkład jazdy – kursuje co 20 min w 
godzinach 9:00 – 18:00. 

Linia 860 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) – specjalny rozkład jazdy - 
kursuje co 20 min w godzinach 9:00 – 18:00 

Linia 61 (Owocowa Dworzec – Podjuchy) – specjalny rozkład jazdy – kursują co 10 
min w godzinach 9:00 – 18:00, w pozostałych godzinach wg normalnie 
obowiązującego rozkładu jazdy. 

Linia 64 (Klucz Pętla – Dąbie Osiedle) – specjalny rozkłady – kursuje co 15 min w 
godzinach 9:00 – 18:00, w pozostałych godzinach wg normalnie obowiązującego 
rozkładu jazdy. 

Linia 867 (Ludowa – Rugiańska – Komuny Paryskiej – Sczanieckiej – Słowackiego – 
Karola Miarki) (powrót przez Niemcewicza – Warcisława – Przyjaciół Żołnierza) – 
specjalny rozkład jazdy, kursuje w godzinach, 10:00 – 18:00 co 16 minut. 

Linia 880 (Police Osiedle Chemik – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – 
Papieża Pawła VI – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Santocka – Karola Miarki) – 
specjalny rozkład jazdy – kursuje co 20 min w godzinach 9:00 – 18:00 

Linia 102 (Police Tanowska Szkoła – Gocław) – specjalny, sobotni rozkład jazdy – 
kursuje co 20–24 min. w godzinach 9:00 – 17:00. 

 
30.10.2016  (niedziela) – na wszystkich liniach poza niżej wymienionymi, obowiązują 
świąteczne rozkłady jazdy. 

 
Linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany) – specjalny rozkład jazdy – kursuje co 
10 min w godzinach 9:30 – 18:00. Dla brygad 6-10 przerwa na posiłek na pętli 
Ludowa. 

Linia 853 (Ludowa – Dworska) – specjalny rozkład jazdy – kursuje co 20 min w 
godzinach 9:00 – 18:00. 

Linia 860 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) – kursuje co 20 min w 
godzinach 9:00 – 18:00 



Linia 61 (Owocowa Dworzec – Podjuchy) – specjalny rozkład jazdy – kursuje co 10 
min w godzinach 9:00 – 18:00, w pozostałych godzinach wg normalnie 
obowiązującego rozkładu jazdy. 

Linia 64 (Klucz Pętla – Dąbie Osiedle) – specjalny rozkład –kursuje co 15 min w 
godzinach 9:00 – 18:00, w pozostałych godzinach wg normalnie obowiązującego 
rozkładu jazdy. 

Linia 867 (Ludowa – Rugiańska – Komuny Paryskiej – Sczanieckiej – Słowackiego – 
Karola Miarki) (powrót przez Niemcewicza – Warcisława – Przyjaciół Żołnierza) – 
specjalny rozkład jazdy – kursuje co 16 min w godzinach 10:00 – 18:00 

Linia 880 (Police Osiedle Chemik – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – 
Papieża Pawła VI – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Santocka – Karola Miarki) – 
specjalny rozkład jazdy – kursuje co 20 min w godzinach 9:00 – 18:00 

Linia 102 (Police Tanowska Szkoła – Gocław) – specjalny sobotni rozkład jazdy – 
kursuje, co 20–24 min w godzinach 9:00 – 17:00. 

 
31.10.2016 (poniedziałek) – na wszystkich liniach, poza niżej wymienionymi 
obowiązują powszednie rozkłady jazdy. 

Linia 67 (Ludowa – Karola Miarki) – specjalny rozkład jazdy ze wzmocnieniem 
komunikacji w okresie międzyszczytu do częstotliwości szczytowej (wydłużenie służb 
szczytowych). Rezerwy – 4 autobusów przegubowych do wspomagania linii 
obsługujących rejon cmentarza, kursujących wg dyspozycji Centrali Ruchu w godz. 
10:00 – 18:00. 

1.11.2016  (wtorek) Wszystkich Świętych – na wszystkich liniach dziennych poza 
niżej wymienionymi obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. 

Linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany) – specjalny rozkład jazdy – kursuje co 
6–7 min w godzinach 9:00 – 18:00 

Linia 853 (Ludowa – Dworska) – specjalny rozkład jazdy – kursuje co 10 min w 
godzinach 9:00 – 18:00. 

Linia 860 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) – kursuje co w min w 
godzinach 9:00 – 18:00 

Linia 61 (Owocowa Dworzec – Podjuchy) – kursuje co 10 min w godzinach 9:00 – 
18:00, w pozostałych godzinach wg normalnie obowiązującego rozkładu jazdy. 

Linia 862 (Plac Kościuszki – Bronowicka Cmentarz) (nawrót ulicami Krakowska – 
Bronowicka – Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” – Cukrowa) – kursuje co 20 min w 
godzinach 9:00 – 18:00 

Linia 64 (Klucz Pętla – Dąbie Osiedle) – kursuje co 15 min w godzinach 9:00 – 
18:00, w pozostałych godzinach wg normalnie obowiązującego rozkładu jazdy. 

Linia 867 (Ludowa – Rugiańska – Komuny Paryskiej – Sczanieckiej Słowackiego – 
Karola Miarki) (powrót przez Niemcewicza – Warcisława – Przyjaciół Żołnierza) – 
Kursuje co 8 min w godz, 8:15 – 10:00, co 4 minuty w godz 10:00 – 17:00 , co 8 min 
w godz. 17:00 – 18:00, co 10 min w godz. 18:00 – 19:00 

Linia 880 (Police Osiedle Chemik – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – 
Papieża Pawła VI – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Santocka – Karola Miarki) – 
kursuje co 10 min w godz 9:00 – 18:00 

Linia 102 (Police Tanowska Szkoła – Gocław) – kursuje co 20–24 min. w godzinach 
9:00 – 17:00. 

Przygotowane są także rezerwy – dodatkowe autobusy przegubowe do 
wspomagania linii obsługujących rejon cmentarzy. Będą kursowały według 
dyspozycji Centrali Ruchu w wzmożonego ruchu. 

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU 

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 

Wprowadzenie organizacji ruchu od dnia 29 października 2016 od godz. 8:00 
przewidziane jest dla niżej wymienionych ulic: 
- ul. Karola Miarki, ul. Piękna (wprowadzenie ruchu jednokierunkowego) ul. Ku 
Słońcu (w zakresie umieszczenia zakazów zatrzymywania z czasowym wyłączeniem 
pojazdów zaopatrzenia, przeniesienia postoju Taxi na ul. Piękną, wyłączenia drogi 
dla rowerów),  
- ul. Mieszka I (zamknięcie dodatkowych pasów do skrętu w prawo i w lewo w 
obrębie skrzyżowań z ul. Milczańską  i ul. Białowieską, wprowadzeniem ograniczeń 
obowiązującej dopuszczalnej prędkości, oraz wygrodzeniem pasów dzielących 
jezdnię); 
Wprowadzenie organizacji ruchu od dnia 31 października 2016 r. od godz. 6:00 
w obrębie ulic: Goleniowska, Bośniacka, Czarnogórska, Jugosłowiańska, 
Kostrzyńska, Rumuńska, Toruńska. 
Wprowadzenie organizacji ruchu od dnia 31 października 2016 r. od godz. 10:00 w 
zakresie wyłączenia z ruchu południowej jezdni ul. Ku Słońcu  
Wprowadzenie organizacji ruchu od dnia 01 listopada 2016 r. od godz. 6:00 w 
zakresie wyłączenia północnej jezdni ul. Ku Słońcu, ograniczeń w ruchu w ciągu ulic: 
Karola Miarki, Piękna, Santocka, Świerczewska, Zielonogórska oraz Dworska, 
Krzywa, Gajowa, pl. Słowińców, oraz pozostałych ograniczeń w ruchu w ciągu ul. 
Poległych, Wzgórze i Pokoju.   
  
Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu:   
od dnia 01 listopada 2016  od godz. 22:00  
do dnia 02 listopada 2016  do godz. 05:00 
  
 

W zależności od natężenia ruchu przywrócenie stałej organizacji ruchu może 
nastąpić  
w terminie wcześniejszym na wniosek Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 



Miejskiej Policji w Szczecinie. 
Informujemy, że w dniach 29-30 października br. zaopatrywanie punktów handlowych 
w ciągu południowej jezdni ul. Ku Słońcu odbywać się będzie tylko w określonych 
godzinach tj. 12.00-13.00 i 16.00-10.00 wyłącznie na czas 15 minut. 

W dniu 31 października od 10.00 i 1 listopada wjazd na południową jezdnię tylko na 
podstawie wydanych przez ZUK przepustek. 

1 listopada wjazd w ciąg północnej jezdni ul. Ku Słońcu tylko dla 
mieszkańców posiadających udokumentowany meldunek. 
Dąbie i Zdroje 
Zmiany w Dąbiu nastąpią 31 października od 6 rano 
W Zdrojach - 1 listopada od 6 zamykana jest tylko ul. Poległych od ul. Walecznych do 
Cedrowej. 

 


