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W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jednostek związanych z transportem publicznym oraz pasażerów informujemy o 

kolejnych zmianach, jakie wprowadzone zostają w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Od poniedziałku wprowadzone zostaną 

LETNIE ROZKŁADY JAZDY. 

Zmiany w rozkładach jazdy od 16.03

 Zawiesza się kursowanie autobusów linii 109, 110.

 Na liniach 901, 904 i 908 nie będą wykonywane kursy realizowane w dni nauki w szkołach.

 Na linii 111 obowiązywać będzie roz

 Linia 74 kursować będzie tylko do przystanku „Łukasińskiego Ogrody”, autobusy będą odstawać do planowanej godziny 

odjazdu w kierunku Bezrzecza. 

 Wprowadzone zostaną rozkłady letnie dla linii 53, 60, 69,

Zasady w pojazdach i na przystankach

 Brak możliwości zakupu biletów komunikacji miejskiej u prowadzących pojazdy.

 Wszystkie drzwi powinny być otwierane przez prowadzących pojazdy.

 Brak przystanków „na żądanie”. 

 Wyłączenie ogrzewania we wszystkich poj

 Dodatkowa, codzienna dezynfekcja pojazdów.

 Wprowadzenie specjalnej, wydzielonej strefy dla prowadzących.

 Wyłączenie z użytkowania pierwszych drzwi i siedzeń na przedzie pojazdów.

 Ograniczenie kontaktu z prowadzącymi pojazdy.

Załatwianie spraw w ZDi

Prosimy o minimalizowanie kontaktów z pracownikami Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Zalecamy kontakt telefoniczny lub 

mailowy z poszczególnymi działami. Korespondencja powinna być wysyłana pocztą, za pomocą platformy ePUAP lub umieszczana w 

skrzynce podawczej zlokalizowanej przy Biurze Obsługi Interesantów.

Biuro Obsługi Interesantów czynne będzie w godzinach 10:00

Zachęcamy do śledzenia komunikatów, które dostępne będą na stronie www.zditm.s

wytyczne mogą ulec zmianie. 

Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Miasto ws. koronawirusa są dostępne w specjalnym serwisie 

internetowym: https://wiadomosci.szczecin.eu/koronawirus
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W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jednostek związanych z transportem publicznym oraz pasażerów informujemy o 

kolejnych zmianach, jakie wprowadzone zostają w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Od poniedziałku wprowadzone zostaną 

Zmiany w rozkładach jazdy od 16.03 

Zawiesza się kursowanie autobusów linii 109, 110. 

Na liniach 901, 904 i 908 nie będą wykonywane kursy realizowane w dni nauki w szkołach. 

Na linii 111 obowiązywać będzie rozkład jazdy ważny w okresie wolnym od nauki w szkołach. 

Linia 74 kursować będzie tylko do przystanku „Łukasińskiego Ogrody”, autobusy będą odstawać do planowanej godziny 

Wprowadzone zostaną rozkłady letnie dla linii 53, 60, 69, 107. 

Zasady w pojazdach i na przystankach 

Brak możliwości zakupu biletów komunikacji miejskiej u prowadzących pojazdy. 

Wszystkie drzwi powinny być otwierane przez prowadzących pojazdy. 

Wyłączenie ogrzewania we wszystkich pojazdach. 

Dodatkowa, codzienna dezynfekcja pojazdów. 

Wprowadzenie specjalnej, wydzielonej strefy dla prowadzących. 

Wyłączenie z użytkowania pierwszych drzwi i siedzeń na przedzie pojazdów. 

Ograniczenie kontaktu z prowadzącymi pojazdy. 

Załatwianie spraw w ZDiTM 

Prosimy o minimalizowanie kontaktów z pracownikami Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Zalecamy kontakt telefoniczny lub 

mailowy z poszczególnymi działami. Korespondencja powinna być wysyłana pocztą, za pomocą platformy ePUAP lub umieszczana w 

e podawczej zlokalizowanej przy Biurze Obsługi Interesantów. 

Biuro Obsługi Interesantów czynne będzie w godzinach 10:00–13:00. Zamknięta również zostaje kasa biletowa na Kaliny.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów, które dostępne będą na stronie www.zditm.szczecin.pl. Sytuacja jest dynamiczna i powyższe 

Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Miasto ws. koronawirusa są dostępne w specjalnym serwisie 

https://wiadomosci.szczecin.eu/koronawirus 
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Linia 74 kursować będzie tylko do przystanku „Łukasińskiego Ogrody”, autobusy będą odstawać do planowanej godziny 
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