
 
 
 
 

W okresie Świąt BoŜego Narodzenia oraz Nowego Roku komunikacja miejska będzie 
kursować w następujący sposób: 
 
 
W dniu 24.12.2011 r. (sobota– Wigilia): 
Tramwaje wszystkich linii  będą kursowały według sobotniego  rozkładu jazdy do godziny 
17:00. Po godzinie 17:00 nastąpi stopniowe ograniczenie częstotliwości poprzez 
wycofywanie poszczególnych brygad z ruchu i tak: 

• linie 1,  5, 6, 7, 9  będą kursowały z 40 minutową częstotliwością, 
• linie 2, 3, 8, 11  i 12 będą kursowały z 20 - 40 minutową częstotliwością,  

Wprowadzone zostanie skomunikowanie na linii 11 o godz. 19.06 na przystanku Piastów w 
kierunku pętli Ludowa z linią 5 z Krzekowa (kurs do Zajezdni Pogodno) – planowy odjazd 
godz. 19.04. 

 
 
Autobusy wszystkich linii do godziny 17:00 będą kursowały według sobotnich rozkładów 
jazdy. Po godzinie 17:00 na liniach autobusowych A, B, 53,  55, 56, 57, 59, 60, 61,  61 
bis, 63, 64, 65, 67, 71, 73, 75, 77,  87, 101, 102, 103, 107  pozostaną autobusy dyŜurne, 
na pozostałych liniach autobusy będą kursowały wg sobotniego rozkładu jazdy.  

 
 
Szczegółowe rozkłady jazdy autobusowe i tramwajowe na dzień 24.12.2011 r. (Wigilia) 
dostępne będą na stronie internetowej ZDiTM – www.zditm.szczecin.pl 
 

W dniach 25.12. i 26.12.2011 r. ( niedziela i poniedziałek – I i II dzień Świąt BoŜego 
Narodzenia) tramwaje wszystkich linii kursować będą wg specjalnych rozkładów jazdy z 
częstotliwością co 20 minut w godzinach 11.00 – 18.00 i co 24 minuty w pozostałych 
godzinach. 
 
Autobusy linii C, 52, 55, 56, 61, 63, 64, 73, 74, 76, 80,  83, 84, 101, 803 A będą kursowały 
wg świątecznego rozkładu jazdy.  
Pozostałe linie autobusowe będą kursowały wg specjalnego rozkładu jazdy, i tak: 

• linia autobusowa A, B i 107 będzie kursowała z 20 minutową częstotliwością, 
• linia  75 z 18 minutową częstotliwością, 
• linia 53, 60 z 24 - 30 minutową częstotliwością, 
• linia 54,  82, 106 z 60 minutową częstotliwością, 
• linia 57, 87, z 30 minutową częstotliwością, 
• linia 59 z 56 minutową częstotliwością, 
• linia 51, 67,  69, 803 z 20 – 24  minutową częstotliwością, 
• linia 71 z 19 minutową częstotliwością, 
• linia 77, 102 z 40 minutową częstotliwością,  
• linia 58, 79 z 80 minutową częstotliwością, 

 
 
 



 
• linia 81 z 70 minutową częstotliwością, 
• linia 103 z 50 minutową częstotliwością, 
• linia 65 z 25 minutową częstotliwością, 

 
 
W dniach 27.12.-31.12.2011 r. (wtorek - sobota) tramwaje i autobusy wszystkich linii 
kursować będą wg  normalnie obowiązujących  rozkładów jazdy, za wyjątkiem linii 
autobusowych zawieszonych z uwagi na ferie świąteczne oraz linii 61 bis dnia 31.12.2011 r., 
dla której ostatni kurs wykonany zostanie o godz. 19.21 z przystanku Ustawo Auchan. 
 
 
W dniu 01.01.2012 r. (niedziela – Nowy Rok) tramwaje i autobusy wszystkich linii 
kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących w dniach 25.12. i 26.12.2011 r. 
 
Komunikacja nocna w Sylwestra i Nowy Rok tj. w nocy z 31.12.2011 r. na 01.01.2012 r. 
odbywać się będzie według rozkładów jazdy obowiązujących tak jak w nocy z soboty na 
niedzielę. W pozostałym okresie tj. od 24.12.2011 r. do 30.12.2011 r.  kursować będzie wg 
normalnie obowiązujących rozkładów jazdy. 
 
 
W okresie ferii świątecznych w szkołach tj. od 23.12.2011r. do 31.12.2011r. zawiesza się 
kursowanie linii autobusowych 109, 110, D, E . Na linii nr 111 obowiązywać będzie rozkład 
jazdy waŜny w okresie wolnym od nauki w szkołach. Na linii nr 106 i C nie będą realizowane 
kursy, które wykonywany są na tych liniach tylko w okresie nauki w szkołach. 
 
Od 23.12.2011 r. do 02.01.2012 r. nie będą wykonywane kursy linii  nr 60 w relacji 
Klonowica Zajezdnia (godz. 9.13) – Cukrowa  i Cukrowa (godz. 9.47) – Klonowica 
Zajezdnia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


