
 

W związku z dniem „Wszystkich Świętych” poniŜej przedstawiamy funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej w dniach od 27.10.2012 r. do 02.11.2012 r. 

 

Dnia 27.10.2012 r. (sobota) na wszystkich liniach tramwajowych  i autobusowych 

obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. 

Dodatkowo uruchomiona zostanie: 

Linia tramwajowa  nr 10  (pl. Rodła – Gumieńce), na której obowiązywać będzie specjalny 

rozkład jazdy, z częstotliwością kursowania co 12 minut w godzinach 9.30 – 17.00. 

 

Dnia 28.10.2012 r. (niedziela) na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych 

obowiązują świąteczne rozkłady jazdy, za wyjątkiem: 

• Linii autobusowej nr 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany), która będzie kursować 

z 10 minutową częstotliwością w godzinach 9.00 – 18.00, w pozostałych godzinach 

według świątecznego rozkładu jazdy, 

• Linii autobusowej 61 (Dworzec Główny – Podjuchy), która będzie kursować z 10 

minutową częstotliwością w godzinach 9.00 – 18.00, w pozostałych godzinach według 

świątecznego rozkładu  jazdy, 

• Linii autobusowej nr 64 (Klucz pętla – Dąbie Osiedle) która będzie kursować z 14 

minutową częstotliwością w godzinach 9.00 – 18.00, w pozostałych godzinach według 

świątecznego rozkładu  jazdy, 

• Linii autobusowej nr 102 (Police Szkoła – Gocław), która będzie kursować z 20 - 24 

minutową częstotliwością w godzinach 9.00 – 17.00, w pozostałych godzinach według 

świątecznego rozkładu  jazdy, 

•  Linii autobusowej nr 107 (pl. Rodła - Police Osiedle Chemik), która  będzie 

kursować z  8 minutową częstotliwością  w godz. 9.00 – 17.00, w pozostałych 

godzinach według świątecznego rozkładu jazdy.  

Dodatkowo uruchomiona zostanie: 

• Linia autobusowa 67s, która będzie kursowała na trasie Ludowa – Karola Miarki z 

24-30 minutową częstotliwością w godzinach 9.00 – 18.00, 

• Linia autobusowa D60, która będzie kursowała na trasie pl. E. Plater – Cukrowa z 20 

minutową częstotliwością w godzinach 9.30 – 18.00, 



• Linia tramwajowa 10, która będzie kursowała na trasie pl. Rodła – Gumieńce z 20 

minutową częstotliwością w godzinach 9.30 – 11.00 i 12 minutową częstotliwością w 

godzinach 11.00 – 17.00,  

W dniach od 29.10. 2012 r. do 31.10.2012 r. (poniedziałek, wtorek, środa) na wszystkich 

liniach tramwajowych i autobusowych obowiązuje powszedni rozkład jazdy, za wyjątkiem: 

• Linii tramwajowej nr 10  (pl. Rodła – Gumieńce), na której obowiązywać będzie 

specjalny rozkład jazdy – linia będzie dodatkowo kursować w godzinach 8.30 – 14.00, 

• Linii autobusowej nr 67 (Ludowa – Karola Miarki), na której obowiązywać będzie 

specjalny rozkład jazdy, ze zwiększoną do 12 minut częstotliwością poza szczytem. 

Dodatkowo uruchomiona zostanie linia autobusowa D53 (pl. E. Plater – Dworska IV 

Brama), która będzie kursowała z 20 minutową częstotliwością w godzinach 10.00 – 

18.00. 

Linia autobusowa nr 64 obsługiwana będzie autobusami przegubowymi. 

Na linii tramwajowej nr 4 nie będą wykonywane kursy w relacji Pl. Rodła – Potulicka o 

godz. 8.48 i Potulicka – Zajezdnia Pogodno o godz. 10.24. 

 

W dniu 1.11.2012r. (czwartek) Wszystkich Świętych na wszystkich liniach tramwajowych i 

autobusowych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy za wyjątkiem niŜej wymienionych linii: 

Linia tramwajowa nr 8  będzie kursować na trasie  Basen Górniczy - Gumieńce wg 

specjalnego rozkładu jazdy. Tramwaje będą kursować  z 6 minutową częstotliwością w godz. 

9:00 – 18:00, w godz. 7.00  - 9.00 i 18.00 – 20.00 co 10 minut, w pozostałych godzinach co 

20 minut. 

Linia tramwajowa nr 10 będzie kursować na trasie pl. Rodła - Gumieńce wg specjalnego 

rozkładu jazdy. Tramwaje będą kursować z 6 minutową częstotliwością w godz. 9:00 – 18:00 

i 10 minutową częstotliwością w godz. 18:00 – 20:00. Odjazdy linii z pl. Rodła będą się 

odbywały z przystanku wspólnego dla linii tramwajowych 1, 4, 5 i 11 w kierunku pl. 

Grunwaldzkiego. 

Linia tramwajowa nr 12  będzie kursować na trasie Dworzec Niebuszewo – Pomorzany 

według specjalnego rozkładu jazdy. Tramwaje kursować będą z 4-8 minutową częstotliwością 

w godz. 9.30 – 17.30, w pozostałych według sobotniego rozkładu jazdy. 

Linia tramwajowa nr 7  nie będzie obsługiwana taborem niskopodłogowym. 

Linia autobusowa nr  53 będzie kursować na trasie Stocznia Szczecińska – Pomorzany wg 

specjalnego rozkładu jazdy. Autobusy będą kursować z 5 minutową częstotliwością w godz. 

9.00 – 18.00, w pozostałych godzinach wg świątecznego rozkładu jazdy. 



Linia autobusowa nr D53 będzie kursować na trasie Pl. E. Plater – Dworska (IV Brama) z 

10 minutową częstotliwością w godz. 9.00 – 18.00.  

Linia autobusowa nr D60 będzie kursowała na trasie pl. E. Plater  – Dworska – Cukrowa z 

20 minutową częstotliwością  w godzinach 8.30 -18.00. 

Linia  autobusowa nr 61 będzie kursować na trasie Dworzec Gł. – Podjuchy wg specjalnego 

rozkładu jazdy. Autobusy będą kursować z 10 minutową częstotliwością w godz. 9.00 – 

18.00, pozostałych godzinach wg świątecznego rozkładu jazdy. 

Linia autobusowa nr 64 będzie kursować na trasie Klucz pętla – Dąbie Osiedle wg 

specjalnego rozkładu jazdy. Autobusy będą kursować z 14 minutową  częstotliwością w godz. 

9.00 –18.00, w pozostałych godzinach  wg świątecznego rozkładu jazdy. 

Linia autobusowa nr 67 S będzie kursować na trasie Ludowa - Karola Miarki z 12  

minutową częstotliwością w godzinach 9.00 -18.00. 

Linia autobusowa nr D67 będzie kursować na trasie pl. E. Plater – Karola Miarki z 7 

minutową częstotliwością w godz. 8.15 – 10.00 i z 3 minutową częstotliwością do godziny 

18.00. 

Linia autobusowa nr 102 będzie kursować na trasie Police Szkoła – Gocław wg specjalnego 

rozkładu. Autobusy będą kursować z 20-24 minutową częstotliwością w godz. 9.00 – 17.00, 

w pozostałych godzinach wg sobotniego rozkładu jazdy. 

Linia autobusowa nr 107 będzie kursować na trasie pl. Rodła – Police Osiedle Chemik wg 

specjalnego rozkładu jazdy. Autobusy będą kursować z  8 minutowa częstotliwością  w godz. 

9.00 – 17.00, pozostałych godzinach wg sobotniego rozkładu jazdy.  

W dniu 2.11.2012r. (piątek) Wszystkich Świętych na wszystkich liniach tramwajowych i 

autobusowych obowiązują powszednie  rozkłady jazdy za wyjątkiem: 

• Linii tramwajowej nr 10  (pl. Rodła – Gumieńce), na której obowiązywać będzie 

specjalny rozkład jazdy, linia będzie dodatkowo kursować w godzinach 8.30 – 14.00, 

• Linii autobusowej nr 67 (Ludowa – Karola Miarki), na której obowiązywać będzie 

specjalny rozkład jazdy, ze zwiększoną do 12 minut częstotliwością poza szczytem. 

Dodatkowo uruchomiona zostanie linia autobusowa D53 (pl. E. Plater – Dworska IV 

Brama), która będzie kursowała z 20 minutową częstotliwością w godzinach 10.00 – 

18.00. 

Linia autobusowa nr 64 obsługiwana będzie autobusami przegubowymi. 

Na linii tramwajowej nr 4  nie będą wykonywane kursy w relacji Pl. Rodła – Potulicka o 

godz. 8.48 i Potulicka – Zajezdnia Pogodno o godz. 10.24. 

 



UWAGA:  

Zostaną uruchomione przystanki autobusowe na ul. Ku Słońcu dla osób wsiadających, 

kierujących się do Centrum. PasaŜerowie będą wysadzani na ul. Karola Miarki, a wsiadać 

będą na ul. Ku Słońcu. 

 

Od dnia 01.11.2012 r. od godz. 7:00 do odwołania zostanie uruchomiony dodatkowy 

przystanek  dla linii autobusowych 53, D 60 i D53 na ul Dworskiej, na wysokości Cukierni w 

kierunku pl. Słowińców. 

 

Bilety komunikacji miejskiej w  dniach 27 - 31.10.2012 r., w godz. 10.00 – 17.00 będzie 

moŜna nabyć w stałych kasach biletowych ZDiTM oraz w dodatkowo uruchomionych kasach 

tj. 

• ul. Ku Słońcu przy  I, II i III Bramie Cmentarnej 

• ul. Dworskiej przy IV Bramie Cmentarnej 

Dnia 1.11.2012 r.  bilety komunikacji miejskiej poza kasami biletowymi funkcjonującymi 

według stałych zasad, będzie moŜna nabyć, w godz. 7.00 – 16.00 w kasach: 

• ul. Ku Słońcu przy  I, II i III Bramie Cmentarnej 

• ul. Dworskiej przy IV Bramie Cmentarnej 

• ul. Mieszka I vis a vis ul. Białowieskiej  przy wejściu na Cmentarz 

• Pl. Kościuszki 

• ul. E.Plater 

• Kwiatowa pętla 

 

 

Zmiany w organizacji ruchu. 

1. Ulica Goleniowska, w rejonie Cmentarza, od dnia 01.11.2012 r. od godz. 6.00 do 

dnia 01.11.2012 r.  godz. 22:00,  pomiędzy ulicą Rumuńską i ulicą Bośniacką, 

wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h.    

2. Ulica Jugosłowiańska, na odcinku od ulicy Goleniowskiej do ul. Toruńskiej, od 

dnia 01.11.2012 r. od godz. 06.00 do dnia 01.11.2012 r. godz. 22.00 

wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Wyjazd z miejsc parkingowych 

będzie odbywał się poprzez ulice: Bośniacką, Rumuńską i Wrzesińską. 



3. Ulica Czarnogórska,  na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do ul Bośniackiej, od 

dnia 01.11.2012 r. godz. 06.00 do dnia 01.11.2012 r. godz. 22.00 wprowadzony 

zostanie jeden kierunek  ruchu,  z wjazdem od ul. Bośniackiej. 

 

W rejonie Cmentarza Centralnego, od dnia  29.10.2012 r. od godz. 06:00 do  dnia 

01.11.2012 r. godz. 22:00 wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu: 

1. Od dnia 29.10.2012 r. od godz. 06.00 do 01.11.2012 r. do godz. 22.00 postój taxi 

zlokalizowany przy I Bramie Cmentarza zostanie przeniesiony na ul. Piękną. 

2. Od dnia 31.10.2012 r. od. godz. 9.00 do dnia 1.11.2012 r. do godz. 22.00 postój 

taxi zlokalizowany przy II Bramie Cmentarza zostanie przeniesiony na ul. Piękną. 

3. ul. Ku Słońcu – na odcinku od ul. Europejskiej do ronda Pileckiego, od dnia 

31.10.2012 r. od godz. 09.00 do dnia 01.11.2012 r. do godz. 22.00,  nastąpi 

wyłączenie z ruchu jezdni południowej (przyległa do Cmentarza Centralnego). 

4.  Od dnia 01.11.2012 r. od godz. 06:.00 do dnia 01.11.2012 r. do  godz. 22.00 

wyłączona z ruchu zostanie jezdnia północna ul. Ku Słońcu. Jezdnią północną  

będą mogły poruszać się pojazdy uprzywilejowane i posiadające specjalne 

zezwolenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM             

w Szczecinie,  taksówki oraz rowerzyści. Zostanie dopuszczony dojazd do posesji.  

5. ul. Dworska, na odcinku od Pl. Słowińców do ul. Ku Słońcu, od dnia 01.11.2012 

r. od godz. 06:00 do dnia 01.11.2012 r. do godz. 22:00 wprowadzony zostanie 

jeden kierunek ruchu, z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej, które będą 

kursowały w obu kierunkach.  

6. Od dnia 01.11.2012 r. od godz. 06:00 do dnia 01.11.2012 r. do godz. 22:00 wyspa 

centralna pl. Słowińców zostanie wygrodzona taśmami drogowymi w celu 

uniemoŜliwienia parkowania. 

7. ul. Gajowa i ul. Krzywa,  od dnia 01.11.2012 r. od godz. 06:00 do dnia 

01.11.2012 r. do godz. 22:00 wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu.   

8. ul. Santocka, od dnia 01.11.2012 r. od godz. 06:00 do dnia 01.11.2012 r. do godz. 

22:00 odcinek pomiędzy ul. Ku Słońcu i ul. Świerczewską, wprowadzony zostanie 

jeden kierunek ruchu. 

9. ul. Mieszka I, od dnia 01.11.2012 r. od godz. 06:00 do dnia 01.11.2012 r. do 

godz. 22:00 odcinek od ronda Szyrockiego  do ul. Białowieskiej, utrzymuje się 

istniejący zakaz zatrzymywania się pojazdów oraz wprowadzone zostanie  

ograniczenie prędkości pojazdów do 40 km/h, na jezdniach, w obu kierunkach. 



Pobocza i pas międzyjezdny zostaną wygrodzone taśmami drogowymi w celu 

uniemoŜliwienia parkowania. 

10. ul Świerczewska, od dnia 01.11.2012 r. od godz. 06:00 do dnia 01.11.2012 r. do 

godz. 22:00 na odcinku od ul. Santockiej do ul. Zielonogórskiej, wprowadzony 

zostanie jeden kierunek ruchu. 

11. ul. Strzałowska,  od dnia 01.11.2012 r. od godz. 06:00 do dnia 01.11.2012 r. do  

godz. 22.00, wprowadza się zakaz zatrzymywania  pojazdów oraz ograniczenie 

prędkości do 40 km/h, w obu kierunkach. 

12. Ul. Poległych, od dnia 01.11.2012 r. od godz. 06.00 do dnia 01.11.2012 r. do 

godz. 22.00 zostanie zamknięta na odcinku od ul. Walecznych  do ul. Cedrowej. 

PowyŜszą ulicą utrzymany zostanie dojazd samochodów zaopatrzeniowych. 

13. Uruchomione zostaną parkingi na terenie Centrum Handlowego Molo, Turzyn  

oraz parking hipermarketu Tesco. 

14. Objazdy drogi krajowej nr 10 wytyczone zostały przez ul. Europejską, ul. 

Krakowską, rondo Uniwersyteckie, ul. Mieszka I, al. Piastów oraz przez pl. 

Zwycięstwa, Krzywoustego, 26 Kwietnia, Derdowskiego do ronda Gierosa. 

 

Przy bramach Cmentarza Centralnego Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w 

Szczecinie w dnia 1.11.2012 r. uruchomi posterunki by zabezpieczyć sprawną i 

bezpieczną komunikację. Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w 

Szczecinie, jak co roku będą słuŜyć pomocą tak dla pasaŜerów, jaki i dla 

kierowców komunikacji miejskiej. Chętnie udzielą pasaŜerom informacji o 

kursowaniu środków komunikacji miejskiej, miejscach sprzedaŜy biletów, 

ostrzegą pasaŜerów i uczestników ruchu drogowego przed groŜącym 

niebezpieczeństwem oraz udzielą pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu ze 

środków transportu miejskiego osobom, którym taka pomoc będzie niezbędna. 

 

 

 
 


