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Informujemy, że od 1 lutego pojawią się 3 nowe linie autobusowe, a na kilkunastu innych 

wprowadzone zostaną korekty. Zmiany nastąpią w kursowaniu linii 51, 56, 58, 59, 61, 68, 69, 71, 87, 

96, 97, 101, B, C. Prosimy pasażerów o dokładne planowanie podróży. 

Zmiany — lewobrzeże 

1. Uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 89, kursująca na trasie Kołłątaja — Warcisława 

— Królewskiego — Łączna — Świergotki (w związku z trwającą przebudową torowisk 

tramwajowych w ciągu ul. Kołłątaja i Asnyka, między pętlą „Kołłątaja” a ul. Warcisława 

obowiązuje zmieniona trasa jak dla linii 69). Między przystankami „Kołłątaja” i „Łucznicza” 

obowiązują przystanki jak dla linii 69. Dalsze przystanki: 

 „Warcisława” nż (w ciągu ul. Warcisława na wysokości posesji nr 28, tylko w kierunku 

pętli „Świergotki” — nr 47711), 

 „Włoska” nż (w ciągu ul. Warcisława przy skrzyżowaniu z ul. Włoską — nr 48111 w 

kierunku pętli „Świergotki”, nr 48121  w kierunku pętli „Kołłątaja” 

 „Rostocka” (w ciągu ul. Królewskiego po północnej stronie skrzyżowania z ul. 

Rostocką — nr 45421 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 45422 w kierunku pętli 

„Świergotki”), 

 „Królewskiego” nż (wspólne z linią 68), 

 „Świergotki” (wspólny z linią 68, tylko w kierunku pętli „Świergotki”), 

 „Przepiórki” (wspólny z linią 68, tylko w kierunku pętli „Świergotki”), 

 „Świergotki” (wspólny z linią 68, przystanek końcowy). 

Kursy wykonywane będą z częstotliwością: 

 w dni powszednie: w godzinach szczytu co 15 minut, poza godzinami szczytu co 20 

minut; 

 w soboty: co 20 minut; 

 w niedziele, święta, Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie: w godz. 11–18 co 20 

minut, w pozostałym okresie co 30 minut. 

2. Uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 92, kursująca na trasie Kołłątaja — Chopina — 

Chorzowska — Miodowa — Podbórz (w związku z trwającą przebudową torowisk 

tramwajowych w ciągu ul. Kołłątaja i Asnyka, między pętlą „Kołłątaja” a ul. Chopiną 

obowiązuje zmieniona trasa jak dla linii 51 i 78). Między przystankami „Kołłątaja” i 

„Chorzowska” obowiązują przystanki jak dla linii 51. Dalsze przystanki: 

 „Osów” (w kierunku pętli „Kołłątaja” dotychczasowy przystanek linii 51 — nr 47112, w 

kierunku pętli „Podbórz” nowy przystanek w ciągu ul. Miodowej, po wschodniej stronie 

skrzyżowania z ul. Chorzowską – nr 47121), 



 „Andersena” nż (w ciągu ul. Miodowej po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. 

Andersena — nr 49111 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 49112 w kierunku pętli 

„Podbórz”), 

 „Wymarzona” nż (w ciągu ul. Miodowej po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. 

Wymarzoną — nr 49211 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 49212 w kierunku pętli 

„Podbórz”), 

 „Sudecka” nż (w ciągu ul. Miodowej przy skrzyżowaniu z ul. Sudecką — nr 49511 w 

kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 49512 w kierunku pętli „Podbórz” 

 „Podbórz” (zewnętrzny peron pętli, przystanek końcowy — nr 47512). 

Kursy wykonywane będą z częstotliwością: 

 w dni powszednie: w godzinach szczytu co 30 minut, poza godzinami szczytu co 40 

minut; 

 w soboty: w godz. 9–18 co 30 minut, w pozostałym okresie co 40 minut; 

 w niedziele, święta, Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie: co 40 minut. 

3. Uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 99, kursująca na trasie Kołłątaja — 

Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Łączna — Hoża — Robotnicza — Dębogórska — 

Wiszesława — Zajezdnia Golęcin (w związku z trwającą przebudową torowisk tramwajowych 

w ciągu ul. Kołłątaja i Asnyka, między pętlą „Kołłątaja” a ul. Krasińskiego obowiązuje 

zmieniona trasa jak dla linii 87). Między przystankami „Kołłątaja” i „Wapienna” obowiązują 

przystanki jak dla linii 87. Dalsze przystanki: 

 „Warszewo Kościół” (wspólne z linią 57), 

 „Świergotki” (w ciągu ul. Łącznej po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Świergotki 

— nr 48611 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 48612 w kierunku pętli „Zajezdnia 

Golęcin”), 

 „Pelikana” (w ciągu ul. Łącznej po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Pelikana — 

nr 49811 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 49812 w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin”), 

 „Piaskowa” nż (w ciągu ul. Hożej po południowej stronie skrzyżowania z ul. Piaskową 

— nr 49711 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 49712 w kierunku pętli „Zajezdnia 

Golęcin”), 

 „Żabia” (w ciągu ul. Hożej po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Ostrowską — nr 

49611 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 49612 w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin”), 

 „Hoża” (wspólne z liniami 58 i 59), 

 „Żelazna” (wspólny z liniami 58 i 59, tylko w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin”), 

 „Zgorzelecka” (wspólny z liniami 58 i 59, tylko w kierunku pętli „Kołłątaja”), 

 „Robotnicza 5 (wspólne z liniami 58 i 59), 

 „Robotnicza (wspólne z liniami 58 i 59), 

 „Zajezdnia Golęcin” (wspólne z liniami 6, 58 i 59), 

 „Zajezdnia Golęcin” (wspólny z liniami 523 i 525, przystanek końcowy). 

Kursy wykonywane będą z częstotliwością: 

 w dni powszednie i soboty: co 20 minut, 

 w niedziele, święta, Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie: co 30 minut. 

4. Autobusy linii 51 kursować będą wyłącznie na trasie Kołłątaja — Głębokie. Przystanki „Osów” 

zlokalizowane będą w ciągu ul. Miodowej, po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. 



Chorzowską (nr 47141 w kierunku pętli „Kołłątaja”, nr 47142 w kierunku pętli „Głębokie”). 

Kursy wykonywane będą z częstotliwością: 

 w dni powszednie: w godzinach szczytu co 30 minut, poza godzinami szczytu co 40 

minut; 

 w soboty: w godz. 9–18 co 30 minut, w pozostałym okresie co 40 minut; 

 w niedziele, święta, Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie: co 40 minut. 

5. Na linii 58 we wszystkie dni tygodnia wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy ze 

skorygowanymi godzinami kursów. Kurs o godz. 4:29 w relacji Plac Rodła — Gocław zostanie 

zlikwidowany. 

6. Na linii 59 we wszystkie dni tygodnia wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy ze 

skorygowanymi godzinami kursów. Kurs o godz. 4:19 w relacji Plac Rodła — Nehringa 

zostanie zlikwidowany. 

7. Na linii 61 nastąpi zamiana z linią 87 peronów na pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” — 

autobusy będą się zatrzymywać na przystanku zlokalizowanym bliżej ul. Nowej (nr 22922). 

8. Na linii 68 we wszystkie dni tygodnia wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy. Kursy 

wykonywane będą na trasie Plac Rodła — Świergotki, ze zmianą kierunku kursowania ulicami 

Przepiórki i Świergotki. Przystanek „Przepiórki” (nr 48711) przeniesiony zostanie na przeciwną 

stronę jezdni i pełnić będzie funkcję przystanku przelotowego. Przystanek końcowy 

„Świergotki” (nr 48601) zlokalizowany będzie w ciągu ul. Świergotki przed skrzyżowaniem z ul. 

Łączną, w zatoce parkingowej. Kursy wykonywane będą z częstotliwością: 

 w dni powszednie: w godzinach szczytu co 10 minut, przy czym co drugi kurs 

realizowany będzie na skróconej trasie Plac Rodła — Rostocka (dawna nazwa 

„Kormoranów”), poza godzinami szczytu co 20 minut, po godz. 20 co 30 minut; 

 w soboty, niedziele, Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie: co 30 minut. 

9. Na linii 69 we wszystkie dni tygodnia wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy. Kursy 

wykonywane będą z częstotliwością: 

 w dni powszednie: w godzinach szczytu co 15 minut, poza godzinami szczytu co 20 

minut; 

 w soboty: co 20 minut; 

 w niedziele, święta, Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie: w godz. 11–18 co 20 

minut, w pozostałym okresie co 30 minut. 

10. Na linii 87 we wszystkie dni tygodnia wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy bez zmiany 

częstotliwości kursowania. Na pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” nastąpi zamiana peronów z 

linią 61 — autobusy będą się zatrzymywać na przystanku zlokalizowanym bliżej ul. 3 Maja (nr 

22921). 

11. Na linii 101 w celu dopasowania do nowego rozkładu jazdy linii 68 nastąpi korekta godzin 

odjazdów z pętli „Plac Rodła” w dni powszednie: z godz. 7:49 na godz. 7:50, z godz. 14:29 na 

godz. 14:30 i z godz. 14:59 na godz. 15:00. 

12. Nastąpi zmiana nazw przystanków: 

 „Wiszesława” na „Zajezdnia Golęcin” (wraz ze zmianą numeru na 40221) — linie 523, 

525, 

 „Konarskiego” na „Ludowa” (wraz ze zmianą numeru na 16001) — linia 525. 

 „Rostocka” na „Jemiołowa” — linie 57, 522, 

 „Kormoranów” na „Rostocka” — linie 57, 522 



Zmiany — prawobrzeże 

1. W celu obsługi strefy ekonomicznej w Trzebuszu w dni powszednie i soboty wybrane kursy 

linii 56 wydłużone zostaną przez ul. Goleniowską, rondo Gryfa i ul. Irydową do ul. Kadmowej. 

Na wydłużonej trasie uruchomione zostaną przystanki: 

 „Dąbie Osiedle” (wspólne z linią 77), 

 „Tytanowa” nż (w ciągu ul. Irydowej przy skrzyżowaniu z ul. Tytanową — nr 75411 w 

kierunku pętli „Basen Górniczy”, nr 75431 w kierunku pętli „Kadmowa”), 

 „Kadmowa” dla wysiadających (w ciągu ul. Kadmowej za skrzyżowaniem z ul. Irydową 

— nr 75541), 

 „Kadmowa” dla wsiadających (w ciągu ul. Irydowej za skrzyżowaniem z ul. Kadmową 

— nr 75511). 

2. Na linii 71 w soboty likwidacji ulegnie kurs o godz. 18:40 w relacji Osiedle Słoneczne — 

Turkusowa. 

3. Na linii 96 w dni powszednie likwidacji ulegnie kurs o godz. 5:40 w relacji Kablowa — Basen 

Górniczy. 

4. Na linii 97 w soboty likwidacji ulegnie kurs o godz. 9:00 w relacji Dąbie Osiedle — Osiedle 

Słoneczne. 

5. Na linii B w soboty dotychczasowy kurs o godz. 9:03 w relacji Osiedle Słoneczne — Osiedle 

Arkońskie wykonywany będzie od pętli „Osiedle Słoneczne” (godz. 9:06). 

6. Na linii C w dni powszednie kurs o godz. 5:00 w relacji Plac Rodła — Kablowa wydłużony 

zostanie do pętli „Osiedle Kasztanowe”. 

 


