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Torowa rewolucja wkroczyła w kulminacyjny moment. W najbliższych dniach
pasażerowie odetchną z ulgą. W poniedziałek wracają tramwaje na plac
Rodła oraz Niebuszewo.

Ostatnie miesiące były bardzo trudne dla pasażerów komunikacji miejskiej.
Komunikaty zmieniające rozkłady jazdy wydawane były kilkanaście razy, a
tramwaje wykonywały specyficzne manewry, żeby w pełni wykorzystać
dostępną infrastrukturę. Od poniedziałku nie będzie już cofania na rondzie
Giedroycia. Przywrócone do ruchu zostanie torowisko tramwajowe do pętli Dworzec Niebuszewo, a kierowcy będą mogli
korzystać z jezdni na ulicy Asnyka pomiędzy Rondem Sybiraków i ul. Kadłubka.

Rejonie centrum przywrócone zostanie kursowanie tramwajów na odcinku al. Wyzwolenia od placu Żołnierza do placu
Rodła oraz na odcinku ul. Piłsudskiego od ulicy Matejki do placu Szarych Szeregów. W związku z tym wprowadzone
zostaną zmiany i nowe rozkłady jazdy na wszystkich liniach tramwajowych. Korekta dotyczyć będzie także linii 812.
Prosimy pasażerów o dokładne planowanie podróży.

Od 27.06.2022 wprowadzone zostaną następujące zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych.

   1.     Tramwaje linii 1 będą kursować na stałej trasie: Osiedle Zawadzkiego – al. Wojska Polskiego – pl. Szarych
Szeregów – pl. Rodła – pl. Hołdu Pruskiego – Brama Portowa – Potulicka, bez zmian częstotliwości.

   2.     Tramwaje linii 2 będą kursować na częściowo zmienionej trasie: Plac Rodła (przystanek 11524) – al. Wyzwolenia
(powrót przez pl. Hołdu Pruskiego) – Brama Portowa – Turkusowa, bez zmian częstotliwości.

   3.     Tramwaje linii 3 będą kursować na częściowo zmienionej trasie: Osiedle Zawadzkiego – ul. Arkońska – rondo
Giedroycia – Dworzec Niebuszewo (tor wewnętrzny, przystanek 14722), bez zmian częstotliwości. Oprócz stałych
przystanków, dodatkowo będą funkcjonować przystanki: Niemcewicza (14393) na ul. Kołłątaja za skrzyżowaniem z ul.
Barbary w kierunku Dworca Niebuszewo oraz dotychczasowy przystanek początkowy Kołłątaja (12702) w kierunku
Os. Zawadzkiego.

   4.     Tramwaje linii 5 będą kursować na stałej trasie: Krzekowo – pl. Rodła – Stocznia Szczecińska, bez zmian
częstotliwości.

   5.     Tramwaje linii 6 będą kursować na częściowo zmienionej trasie: Gocław – ul. Jana z Kolna – ul. Wyszyńskiego –
Brama Portowa – Plac Rodła (przystanek 11534) (powrót przez pl. Hołdu Pruskiego), bez zmian częstotliwości.

   6.     Tramwaje linii 7 w dni powszednie będą kursować wg zmienionego rozkładu jazdy z częstotliwością co 12 min.

   7.     Tramwaje linii 8 w dni powszednie będą kursować wg letniego rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości. Kursy
wyjazdowe i zjazdowe do/z Gumieniec będą realizowane przez pl. Rodła.

   8.     Tramwaje linii 9 będą kursować wg zmienionych rozkładów jazdy, bez zmian częstotliwości.

   9.     Tramwaje linii 10 będą kursować na częściowo zmienionej trasie: Gumieńce – Brama Portowa – Plac Rodła
(przystanek 11534) (powrót przez pl. Hołdu Pruskiego), tylko w dni powszednie w godzinach szczytu, z częstotliwością co
12–24 min.

10.     Tramwaje linii 11 będą kursować na stałej trasie: Ludowa – pl. Rodła – Pomorzany (peron środkowy), bez zmian
częstotliwości.
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11.     Tramwaje linii 12 będą kursować na częściowo zmienionej trasie: Plac Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego
(powrót przez al. Wyzwolenia) – pl. Rodła – al. Piastów – Pomorzany (peron wewnętrzny), z częstotliwością co 12 min w
dni powszednie i soboty, w dni świąteczne co 20 min.

12.     Nastąpi zmiana trasy autobusowej linii zastępczej 812. Kursy realizowane będą w relacji Niemcewicza – Plac Rodła
trasą: Kołłątaja – rondo Giedroycia – al. Wyzwolenia – pl. Rodła – Piłsudskiego – pl. Grunwaldzki – Rayskiego – al.
Wyzwolenia – Ofiar Oświęcimia – Staszica – rondo Giedroycia – Kołłątaja (nawrót na rondzie Sybiraków). Na trasie
funkcjonować będą przystanki:

Niemcewicza (nr 14394) – przystanek początkowy, zlokalizowany w ciągu ul. Kołłątaja przed skrzyżowaniem z ul. Barbary, 
Niemcewicza (nr 14393) – przystanek końcowy, dla wysiadających, zlokalizowany w ciągu ul. Kołłątaja za skrzyżowaniem
z ul. Barbary, 
Kołłątaja (nr 12733) – w kierunku Placu Rodła, zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za rondem Giedroycia, 
Kołłątaja (nr 12721) – w kierunku Niemcewicza, zlokalizowany w ciągu ul. Staszica przed rondem Giedroycia (w zatoce), 
Ofiar Oświęcimia (nr 14221) – w kierunku Niemcewicza, zlokalizowany w ciągu ul. Staszica za skrzyżowaniem z ul. Ofiar
Oświęcimia, 
Odzieżowa (nr 12811 i 12831), 
Rayskiego (nr 12911 i 12914), 
Plac Rodła (nr 12710) – przystanek końcowy i początkowy, zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła (w
zatoce parkingowej). 
Kursy wykonywane będą w dni powszednie co 4 minuty w godzinach szczytu, co 6 minut poza godzinami szczytu i co 10
minut po godz. 20.

Korekty w trasach linii autobusowych planowane są na początek lipca, po zakończeniu prac drogowych.


