
Uwaga, w niedzielę będą zmiany w komunikacji miejskiej 

W związku z wydobyciem bomby lotniczej z terenu Łasztowni (ul. 

Władysława IV) w niedzielę 23 sierpnia 2020 r. wprowadzone zostaną 

czasowe ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu komunikacji 

miejskiej.    

Wprowadzenie zmian uzależnione jest od czasu przeprowadzenia ewakuacji 
mieszańców, której rozpoczęcie zaplanowane zostało na godz. 5:00. 

Do czasu dynamicznego zamknięcia dla ruchu ulic komunikacja funkcjonuje 
zgodnie z obowiązującymi obecnie w niedzielę rozkładami jazdy z wyjątkiem 
tramwajów linii 6 i 8, które do czasu zakończenia działań związanych z 
wydobyciem bomby zastąpią autobusy komunikacji zastępczej linie 806 i 808. 

Po zamknięciu dla ruchu ulic dojazdowych od strony prawobrzeża ul. Gdańską, 
Trasą Zamkową oraz w centrum miasta na polecenie Centrali Ruchu i służb 
Nadzoru Ruchu wprowadzone zostaną dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu 
komunikacji miejskiej: 

Komunikacja tramwajowa 

Linia 1: Kursować będzie na trasie Las Arkoński – al. Wojska Polskiego – 
Szarych Szeregów – Jagiellońska – Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka 
– Wojska    Polskiego – Las Arkoński. 

Linia 3: Kursować będzie na trasie Zajezdnia Pogodno – Las Arkoński – 
Plac Rodła – Plac Szarych Szeregów – al. Piastów – al. Powstańców 
Wielkopolskich – Pomorzany 

Linia 5: kursować będzie na trasie Krzekowo – Dworzec Niebuszewo 

Linia 6: kursowanie linii zostaje zawieszone do zakończenia akcji 
związanej z wydobyciem bomby – uruchomiona linia 806 na odcinku 
Gocław – Plac Rodła (przystanek linii 70 w kierunku Urzędu Miasta). 

Linia 7: kursować będzie na trasie Krzekowo – Jagiellońska – Piastów – 
Szarych Szeregów – Wawrzyniaka – Krzekowo 

Linia 8: kursowanie linii zostaje zawieszone do zakończenia akcji 
związanej z wydobyciem bomby – uruchomiona tymczasowa linia 808 na 



trasie Plac Zwycięstwa (przystanek linii 62) – Gumieńce. Obsługa linii 
dwa autobusy SPA Klonowica 

Linia 9: kursować będzie na trasie Las Arkoński – al. Wojska Polskiego –  
Wawrzyniaka - Bohaterów Warszawy – Jagiellońska -Szarych Szeregów 
–  Wojska Polskiego – Las Arkoński 

Linia 11: Pomorzany – Plac Rodła – Dworzec Niebuszewo 

Autobusowa komunikacja zastępcza 

Uruchomione zostaną linie zastępcze 803, 806, 808 

Linia 803 – kursować będzie na trasie Pomorzany Dobrzyńska – Dw. 
Główny (nawrót w rejonie kładki). Na trasie obowiązują przystanki linii 
3 i 6 

Linia 806 - kursować będzie na trasie Gocław – Pl. Rodła. 

Na odcinku Gocław – Stocznia Szczecińska trasą autobusu linii 526 i dalej 
ul. Emillii Plater, Gontyny, Matejki, Malczewskiego, al. Wyzwolenia. 
Nawrót przez pl. Grunwaldzki i ul. Rayskiego i dalej ul. Gontyny do ul. 
Emilii Plater. Na trasie przejazdu obowiązują wszystkie przystanki. Kursy 
w uzgodnieniu z Centralą Ruchu. 

Linia 808 – uruchomiona zostanie tymczasowa linia autobusowa na 
trasie Gumieńce – Pl. Zwycięstwa  (przystanek końcowy wspólny z linią 
62). Na trasie obowiązują wszystkie przystanki dla linii 528. Kursy w 
uzgodnieniu z Centralą Ruchu. 

Komunikacja autobusowa 

Linia 52: kursuje do godz. 6:00 następnie kursowanie zawieszone do 
zakończenia ewakuacji 

Linia 76: kursuje do godz. 6:00 następnie kursowanie zawieszone do 
zakończenia ewakuacji 

Linia 807: zawieszona – pojazdy tej linii na czas zamknięcia ulic 
wspomagać będą         linię 61 

Linia A: kursuje na trasie Osiedle Bukowe – Jasna - Rondo Ułanów 
Podolskich –  Podjuchy 
 



Linia B: kursuje na trasie Osiedle Słoneczne – Łubinowa -  Rondo Ułanów 
Podolskich    – Podjuchy 
 
Linia C: kursuje na trasie Osiedle Kasztanowe – Przestrzenna – 
Leszczynowa – Rondo Ułanów Podolskich – Podjuchy 
  
Autobusy linii A, B, C zatrzymywać się będą na przystankach 
zlokalizowanych na Rondzie Ułanów Podolskich 
  
Linia 96: kursuje na wydłużonej trasie od Basenu Górniczego do 
Turkusowej przez Most Pionierów, Rondo Ułanów Podolskich, ul. 
Walecznych.  Na wydłużonej trasie obowiązują istniejące przystanki. 
  

         Linie 61 i 87: kursują od Pl. Zwycięstwa – ul. Potulicką – do pętli 
tramwajowej Potulicka 

  
Linia 75: kursuje na skróconej trasie Krzekowo – Pl. Zwycięstwa 
(przystanek końcowy wspólny z linią 62) 
  
Linia 86: w kierunku Osiedla Kaliny kursuje z pominięciem przystanków 
Plac Rodła (zlokalizowanego w ciągu al. Wyzwolenia, Plac Żołnierza 
Polskiego, Świętego Wojciecha, Plac Zgody, Piastów. 
Kursy będą wykonywane zmienioną trasą ul. Piłsudskiego i al. Piastów do 
ul. Jagiellońskiej. Uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek w al. 
Piastów zlokalizowany przed ul. Jagiellońską. 
  
Linie 58, 59, 68, 101 i 107:  Od przystanku Matejki w kierunku Placu 
Rodła autobusy kursują ul. Malczewskiego i al. Wyzwolenia.  
Przystanek końcowy na placu Rodła zlokalizowany będzie w ciągu ul. 
Piłsudskiego (przystanek dla linii 70 w kierunku Urzędu Miasta). 
Nawrót autobusów przez ul. Mazurską i dalej al. Wyzwolenia i 
Malczewskiego. 
  
Autobusy rezerwowe: 
- 2 autobusy przegubowe z PKS Szczecin, będą oczekiwały na al. 
Wyzwolenia na przystanek ,,Rayskiego” dla linii ,,B” zamiast na pl. 
Grodnickim. 
  

Jednocześnie zastrzegamy, że w trakcie prowadzonych działań mogą być    
wprowadzane korekty zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. 



Na potrzeby ewakuacji mieszkańców na zabezpieczone zostaną autobusy 
rezerwowe – SPA Klonowica 4 szt., SPA Dąbie 3 szt. Miejsce podstawienia 
pojazdów rejon ul. Panieńskiej o godz. 4:45 oraz ul. Wyszyńskiego zgodnie z 
ustaleniami. 

 


