
 

 
W związku z kończącym się okresem wakacyjno-urlopowym, z dniem 1.09.2014 r.  

zostaną wprowadzone następujące zmiany: 
 
 
KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA:  
 
 

1. Linia 1 w dni powszednie kursuje wg specjalnego zimowego rozkładu jazdy bez zmian 
częstotliwości i ekspedycji. 

2. W dni świąteczne poprzedzające dni robocze przywrócone zostają kursy wspomagające 
realizowane jako linia 2 na trasie Pomorzany – Dworzec Główny – Dworzec Niebuszewo. 

3. Linia 3 w dni powszednie kursuje wg zimowego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości i 
ekspedycji. 

4. Przywrócone zostaje kursowanie linii 4 na trasie Krzekowo – Pomorzany. Linia kursuje wg 
nowego rozkładu jazdy, z wprowadzeniem zadań łączonych z liniami 5 i 9 oraz zmianą 
łączenia z linią 7. Obsługa przez 5 pociągów kat. A i 1 pociąg niskopodłogowy kat. B 
(brygada 3) z EZP. 
Kurs zjazdowy 4/2 z Krzekowa o godz. 17:18 będzie kontynuowany do Głębokiego z 
oznakowaniem linii 9 na całym kursie. 

5. Linia 5 w dni powszednie kursuje wg zimowego rozkładu jazdy z korektą na brygadach 1, 
2, 3, 5, bez zmian częstotliwości. Obsługa przez 3 pociągi niskopodłogowe kat. B z EZP 
(brygady 1, 3, 5) i 4 pociągi kat. B z EZG. 

6. Linia 7 w dni powszednie kursuje wg specjalnego zimowego rozkładu jazdy z 
częstotliwością co 6 min. w godzinach szczytu, w pozostałych porach bez zmian. Obsługa 
przez 5 pociągów niskopodłogowych kat. B (brygady 3, 5, 6, 8, 10) i 5 pociągów kat. B z 
EZP. 

7. Linia 8 w dni powszednie kursuje wg specjalnego zimowego rozkładu jazdy bez zmian 
częstotliwości. 
W soboty i dni świąteczne wprowadzona zostaje korekta rozkładów jazdy na brygadach 1 
(tylko dni świąteczne), 2 i 3. 
Obsługa przez 6 pociągów kat. B (brygady niskopodłogowe we wszystkie dni tygodnia – 1, 
3, 5) z EZP. 

8. Linia 9 w dni powszednie kursuje wg specjalnego zimowego rozkładu jazdy bez zmian 
częstotliwości i ekspedycji. 

9. Linia 10 w dni powszednie kursuje wg specjalnego zimowego rozkładu jazdy z 
częstotliwością co 12 min. w godzinach szczytu, w pozostałych porach bez zmian. 
Obsługa przez 7 pociągów niskopodłogowych kat. B z EZP. 

10. Linia 11 w dni powszednie kursuje wg zimowego rozkładu jazdy z korektą na brygadach 5 
(przesunięcie popołudniowej przerwy posiłkowej) i 8 (łączenie z 5/2), bez zmian 
częstotliwości i ekspedycji. 

11. Linia 12 w dni powszednie kursuje wg zimowego rozkładu jazdy, z częstotliwością co 
6 min. w godzinach szczytu, w pozostałych godzinach bez zmian. Obsługa przez 12 
pociągów kat. B (6 z EZG, 6 z EZP). 
Linia realizuje tymczasowe zadania łączone: 

1) 12/5 (rano) +8/7 – kurs o godz. 8:07 z Pomorzan do Gumieniec ulicami Kolumba, 
Wyszyńskiego z oznakowaniem linii 8, w miejsce kursu zjazdowego o godz. 8:03. 

2) 12/3 (po południu) +8/8 – brygada nie realizuje kursu zjazdowego o godz. 17:37 z 
Dworca Niebuszewo, 

3) 12/10+9/6 (kurs zjazdowy z Pomorzan o godz. 8:31 będzie kontynuowany do 
Głębokiego z oznakowaniem linii 9 na całym kursie). 

12. Przywrócone zostaje funkcjonowanie R/2 stacjonującej w zajezdni Pogodno, zawieszone 
zostaje funkcjonowanie R/1 stacjonującej na Pomorzanach. 

 
 



 

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA:  
 

1. Przywrócone zostają zimowe rozkłady jazdy na liniach nr 69, 88, 89 i 103. 
2. Przywrócone zostają działkowe rozkłady jazdy na liniach nr 61 i 74. 
3. Przywrócone zostaje kursowanie linii D, E, G, 109, 110, kursy szkolne na liniach C, 103 i 

106 oraz rozkład obowiązujący w okresie nauki w szkołach na linii 111. 
4. Dla linii 102 przywrócone zostają podjazdy pod Prywatne Liceum w Policach. 
5. Brygada 73/3 w dni powszednie obsługiwana będzie taborem MAXI (niskopodłogowym). 
6. Na linii 107 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy. Zmiana ma na celu przeniesienie 

przerw posiłkowych dla kierowców na pętle „Police Osiedle Chemik”. Ponadto zostanie 
wprowadzona korekta czasów przejazdów. Częstotliwość kursowania nie zmieni się (jak 
dla zimowego rozkładu jazdy). 

7. Linia F pozostaje zawieszona. 
8. Linia pospieszna A kursować będzie w dni robocze w godzinach szczytu na trasie: 

Osiedle Bukowe – Plac Rodła – Police Osiedle Chemik  co 24 minuty.  
Linia będzie obsługiwać przystanki:  

• Osiedle Bukowe,  
• Kolorowych Domów,  
• Przelotowa,  
• Jasna Osiedle,  
• Basen Górniczy,  
• Wyszyńskiego,  
• Brama Portowa,  
• Plac Rodła (dla wszystkich kursów autobusy odjeŜdŜać będą ze słupka nr 11526, 

z przystanku wspólnego z linią G),  
• Matejki,  
• Scanieckiej,  
• Komuny Paryskiej,  
• HoŜa,  
• Pokoju,  
• Police Mścięcino KrzyŜówka,  
• Police Mazurska,  
• Police Przybora,  
• Police Piłsudskiego Rondo,  
• Police Wyszyńskiego,  
• Police Osiedle Chemik. 

Kursy na skróconej trasie Osiedle Bukowe – Plac Rodła  wykonywane będą  
z oznaczeniem „A bis”  w dni robocze w godzinach szczytu co 24 minuty (na przemian z 
kursami z/do Polic), zaś w pozostałym okresie tak jak dotychczas na linii A. 
Linia będzie obsługiwana taborem MEGA przegubowym, w dni robocze przez 8 brygad 
(wszystkie niskopodłogowe oprócz brygady 3), z czego: br. 1-5 – SPAD (brygady 
całodzienne); br. 6-8 – SPPK (brygady szczytowe). W pozostałe dni obsługa jak 
dotychczas na linii A. 

9. Kurs linii 68 (brygada 68/3), przyjazd na „Plac Rodła” o godz. 10:11 / odjazd o godz. 10:20, 
będzie wykonywany z peronu linii 107. 

 
 
 
 
 


