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

1. W okresie od 02.07.2012 r. do 31.08.2012 r.: 
 

1. Linie: 2, 8 – w dni powszednie funkcjonować będą według letnich rozkładów 
jazdy bez zmian częstotliwości kursowania.  

2. Linie 4  i 8BIS zostają zawieszone. 
3. Linia 7  w dni powszednie funkcjonować będzie według dotychczasowego 

letniego rozkładu jazdy z częstotliwością co 12 min. w godzinach szczytu, w 
pozostałych godzinach bez zmian.  

4. 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.  

5. W dni powszednie przyspieszony zostaje  odjazd linii 12 z pętli  
Dw. Niebuszewo – z 17:06 na 17:03. 

6. W okresie od 1 lipca do 26 sierpnia 2012 r.  uruchamia się tramwajową linię 
turystyczną „0” obsługiwaną taborem historycznym przez Tramwaje 
Szczecińskie . 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  – NabrzeŜe Wieleckie – Wyszyńskiego – Brama 
Portowa – al. Niepodległości – Matejki – al. Piłsudskiego – al. Piastów – 
Jagiellońska – al. Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – al. Wojska Polskiego 
– al. Piastów – Pomorzany – Chmielewskiego – Kolumba – Dworzec Główny. 
Obowiązywać będą przystanki: „Dworzec Główny”, „Brama Portowa” (peron linii 
2), „Plac śołnierza Polskiego”, „Plac Rodła”, „Plac Grunwaldzki”, „Plac Szarych 
Szeregów”, „Bohaterów Warszawy”, „Plac Kościuszki”, „Pomorzany” (peron linii 
11), „Dworzec Główny”. 
Godziny odjazdu z przystanku „Dworzec Główny” : 14:33, 15:46. 
 

 
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA:  
 

1. W okresie od 02.07.2012 r. do 31.08.2012 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” do przystanku „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 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 12 minutową 
częstotliwością w godzinach szczytów przewozowych w dni powszednie (po 
szczycie oraz w soboty i w dni świąteczne bez zmian).  



4. Na linii 102 zawieszone zostają podjazdy pod Prywatne Liceum w Policach. 
5. Na linii 103 wprowadzony zostanie letni rozkład jazdy (likwidacja podjazdów 

pod Gimnazjum nr 1 w Policach). 
6. Na linii 106 nie będą realizowane kursy wykonywane tylko w dni nauki w 

szkołach.  
7. Linia 107 kursować będzie w dni powszednie 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.  

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

 

2. W okresie od 02.07.2012 r. do 30.09.2012 r.: 
 

1. Linia 53 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 15 minutową 
częstotliwością w godzinach szczytów dnia powszedniego i 20 minutową 
częstotliwością w godzinach poszczytowych, w dni świąteczne bez zmian. 

2. Linia 60 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 15 minutową 
częstotliwością w godzinach szczytów dnia powszedniego i 20 minutową 
częstotliwością w godzinach poszczytowych, w dni świąteczne bez zmian. 

3. Linia 81 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 20 minutową 
częstotliwością w godzinach szczytów dnia powszedniego i co 35 minut po 
szczycie. W dni świąteczne bez zmian. 

 
2. Pozostałe zmiany obowi ązujące od dnia 02.07.2012 r. (noc 01/02.07.2012): 
 

1. Na linii nocnej 527 w noce od czwartek/piątek do sobota/niedziela wydłuŜa się 
kurs z Dworca Głównego (odj. 1:10) do Bezrzecza (przyj. 1:32).  
Ponadto uruchamia się dodatkowy kurs z Bezrzecza (odj. 1:39) do Dworca 
Głównego (przyj. 2:01 – bez zmian). 

2. Na linii nocnej 534 we wszystkie noce uruchamia się dodatkowy kurs relacji  
Osiedle Bukowe (odj 0:50) – Kijewo (przyj. 0:58). 

3. Przywraca się stałą lokalizację przystanku „Brama Portowa” dla linii nocnych 
521, 527 i 528 w kierunku Wyszyńskiego. 

 
 
 
 
 


