
 
 W związku z rozpocz ęciem wakacji i okresu urlopowego wprowadzone zostają 
następujące zmiany w kursowaniu środków komunikacji miejskiej: 
 
KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA:  
 

I. W okresie od 01.07 do 31.08.2013 r.: 
1. Linia 1  funkcjonować będzie według letniego rozkładu jazdy: 

− na trasie Głębokie – Potulicka, w soboty i święta do godz. 9 na trasie Zajezdnia 
Pogodno – Potulicka; 

− z częstotliwością co 12 min. w godzinach szczytu, co 20-24 min. poza szczytem oraz 
w soboty i dni świąteczne; 

− w przypadku moŜliwości wystąpienia potoków pasaŜerskich przekraczających 
oferowaną zdolność przewozową w soboty i dni świąteczne, w poprzedzający dzień 
powszedni do godz. 10 CR podejmie decyzję o uruchomieniu 3 dodatkowych 
pociągów kat. B, zwiększających częstotliwość do 12-minutowej. 

Obsługa przez 7 brygad kat. A* w dni powszednie, 3 brygady kat. B w soboty i święta. 
W przypadku niekorzystnej prognozy pogody i moŜliwości wystąpienia nadmiernej podaŜy 
zdolności przewozowej, w dzień poprzedzający CR decyduje o zmianie taboru z kat. B na 
A* w soboty i dni świąteczne. 

2. Linie: 2 – we wszystkie dni tygodnia oraz 3, 5, 8 i 11 – w dni powszednie funkcjonować 
będą według letnich rozkładów jazdy bez zmian częstotliwości kursowania. Ekspedycja 
taboru w rozkładzie letnim na liniach: 

− 2, 8, 11 – jak w rozkładzie zimowym, 
− 3 – 5 brygad z EZP, 2 z EZG, 
− 5 – 1 brygada z EZP, 6 z EZG. 

3. Linie 4  i 10 zostają zawieszone. 
4. Linia 7  w dni powszednie funkcjonować będzie według letniego rozkładu jazdy z 

częstotliwością co 12 min. w godzinach szczytu, w pozostałych godzinach bez zmian.  
5. Linia 9  funkcjonować będzie według letniego rozkładu jazdy w dni powszednie i 

świąteczne, całorocznego w soboty. Częstotliwość pozostaje bez zmian. Obsługa taborem 
kat. A* w dni powszednie (w przypadku wysokiej frekwencji CR decyduje o podmianie 
taboru na kat. B), kat. B w soboty i dni świąteczne (w przypadku niekorzystnej prognozy 
pogody CR w dzień poprzedzający decyduje o zmianie taboru na kat. A*). 

6. Linia 12  w dni powszednie funkcjonować będzie według letniego rozkładu jazdy, z 
częstotliwością co 4-8 min. w godzinach szczytu, w pozostałych godzinach bez zmian.  

7. Zawieszone zostaje funkcjonowanie R/2 stacjonującej w zajezdni Pogodno. 
8. Na liniach funkcjonować będą nw. zadania łączone: 

− w dni powszednie: 
1) 5/7+11/8, 
2) 12/2+8/8 (kurs z Dworca Niebuszewo do Dworcowej z oznakowaniem linii 8), 
3) 12/4+7/8 (kurs z Dworca Niebuszewo do Basenu Górniczego z oznakowaniem linii 

2 – dopuszcza się przejazd bez tablicy dla słabowidzących, w przypadku taboru 
bez wyświetlaczy dopuszcza się oznakowanie jak dla pociągów rezerwowych), 

4) 12/6 (rano) +8/7 (kurs z Pomorzan do Gumieniec ulicami Kolumba, Wyszyńskiego 
z oznakowaniem linii 8), 

5) 12/6 (po południu) +2/7, 
6) 12/8+5/8 (kurs z Pomorzan do Stoczni Szczecińskiej przez al. Piastów z 

oznakowaniem linii 5), 
− w soboty: 

1) 2/2+1/7 (kurs z Dworca Niebuszewo do Potulickiej z oznakowaniem linii 1), 
2) 9/3+1/5, 
3) 9/6+1/4, 

− w dni świąteczne: 
1) 2/2+1/7 (kurs z Dworca Niebuszewo do Potulickiej z oznakowaniem linii 1), 



2) 2/6+1/6 (kurs z Głębokiego do Basenu Górniczego, oznakowanie: tablice boczne 
z przebiegiem całej trasy kursu i przyporządkowaniem numeru linii do 
odpowiadającego jej odcinka trasy, wyświetlacze – do Bramy Portowej linia 1, od 
Bramy Portowej – linia 2 (w przypadku taboru bez wyświetlaczy naleŜy 
zastosować oznakowanie jak dla pociągów rezerwowych), 

3) 9/1+1/4, 
4) 9/3+1/5. 

 
9. Uruchamia się tramwajową linię turystyczną „0” obsługiwaną taborem historycznym przez 

Tramwaje Szczeci ńskie . Linia kursować będzie wył ącznie w niedziele . Obowiązywać 
będzie na niej taryfa dla linii turystycznych , cena biletu normalnego 3,50 zł, ulgowego 
2,50 zł. SprzedaŜ biletów odbywać się będzie bezpośrednio w pojazdach u konduktorów. 
Trasa linii: Dworzec Główny  – Nowa – Dworcowa – Brama Portowa – al. Niepodległości – 
al. Wyzwolenia – Niemierzyńska – Las Arkoński – Niemierzyńska – al. Wyzwolenia – 
al. Piłsudskiego – al. Piastów – Pomorzany – Chmielewskiego – Kolumba – Dworzec 
Główny. 
Obowiązywać będą przystanki: Dworzec Główny, Brama Portowa (peron linii 1, 3),  
Plac śołnierza Polskiego, Plac Rodła, Kołłątaja, Muzeum Techniki, Las Arkoński, Muzeum 
Techniki, Kołłątaja, Plac Rodła, Plac Grunwaldzki, Plac Szarych Szeregów, Plac 
Kościuszki, Pomorzany (peron linii 11 w 1 kursie, 12 w 2), Dworzec Główny. 
Godziny odjazdu z przystanku Dworzec Główny : 14:33, 16:03. 

 
Harmonogram ekspedycji: 
07.07 – wagony 293+343 z EZG 
14.07 – wagon 167 z EZP 
21.07 – wagon 216 z EZP 
28.07 – wagon 167 
04.08 – wagony 293+343 
11.08 – wagon 216 
18.08 – wagony 293+343 
25.08 – wagon 167 

 
*) ≥18 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA:  
 

I. W okresie od 01.07 do 31.08.2013 r.: 
 

1. Linie autobusowe  pospieszne D, E, F, G oraz linie autobusowe 109 i 1 10 zostaj ą 
zawieszone.   
PasaŜerowie posiadający bilety okresowe na linię pospieszną „E” mogą korzystać z linii 
pospiesznej „A” na odcinku Osiedle Bukowe – Plac Rodła / Plac Rodła LOT oraz z linii 
tramwajowych na odcinku Plac Rodła – Plac Szarych Szeregów. 

2. Na linii pospiesznej C nie będą realizowane kursy wykonywane tylko w dni nauki w 
szkołach. 

3. Linia 69 w dni powszednie kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 12 
minutową częstotliwością w godzinach szczytów przewozowych (po szczycie bez 
zmian). Linia obsługiwana będzie przez 2 autobusy MAXI z SPA Klonowica. 

4. Brygada 73/3 w dni powszednie obsługiwana będzie taborem MEGA 
(niskopodłogowym). 

5. Linia 88 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z dotychczasową 
częstotliwością. 

6. Na linii 102 zawieszone zostają podjazdy pod Prywatne Liceum w Policach. 
7. Na linii 103 w dni powszednie wprowadzony zostanie letni rozkład jazdy (likwidacja 

podjazdów pod Gimnazjum nr 1 w Policach). 
8. Na linii 106 nie będą realizowane kursy wykonywane tylko w dni nauki w szkołach.  
9. Linia 107 w dni powszednie kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 

8-minutową częstotliwością w godzinach szczytu i 10-minutową w godzinach 
poszczytowych; w godzinach wieczornych, w soboty i dni świąteczne bez zmian.  

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

 

II. W okresie od 01.07 do 30.09.2013 r.: 
 

1. Linia 53 w dni powszednie kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 
15-minutową częstotliwością w godzinach szczytu, w pozostałych godzinach bez zmian. 

2. Linia 60 w dni powszednie kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 
15-minutową częstotliwością w godzinach szczytu, w pozostałych godzinach bez zmian. 

3. Linia 81 w dni powszednie kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 
20-minutową częstotliwością w godzinach szczytu i co 35 minut po szczycie. 

 
 

 
 


