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Mniej autobusów na trasie Szczecin-Police 

Najpoważniejszą zmianą są cięcia na liniach pospiesznych. Linia F łącząca Police z placem 
Rodła zostaje „zawieszona”. Linia wspomagała autobusy linii „zwykłych” 107 i 101. 
Autobusy kursowały od września do czerwca. 

Zmiany w rozkładach jazdy ZDiTM Szczecin od 1 stycznia 2020 ZDiTM 

Była to linia pospieszna tylko teoretycznie. Jej rozkładowy czas przejazdu to 35 minut przy 
41 minutach w rozkładzie 107. Różnica czasowa nie była więc znacząca, a zacierała się i tak z 
powodu codziennych korków. Przejazd „pospiesznymi” autobusami jest za to dwa razy 
droższy niż liniami zwykłymi. To jednak zła wiadomość dla mieszkańców Polic 
dojeżdżających do Szczecina, bo jednak ubywa w szczycie autobusów łączących oba miasta. 
Zwykłe linie jeżdżą zaś rano i po południu przeładowane. Tymczasem do uruchomienia 
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jeszcze daleko. Warto jednak pamiętać, że linie Szczecin-
Police nie są tylko „na garnuszku” Szczecina. Dopłaca do nich także gmina Police. 

Mniej pospiesznych na liniach A i B 

Cięcia będą także na szczecińskich liniach pospiesznych A i B. Mniej autobusów kursować 
będzie w godzinach między komunikacyjnymi szczytami. Dziś są to kursy co 15 minut. Po 
zmianach autobusy jeździć będą co 20 minut. Wypadną po dwa kursy wieczorne. To oznacza, 
że jeśli np. dziś autobusy linii B odjeżdżają z pętli Osiedle Arkońskie o 21.17, 21.37 i 21.57 
to od 1 stycznia będą tylko o 21.27 i 21.57. W praktyce oznacza to wieczorne kursy nie co 20 
a co 30 minut. 
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Zmiany w rozkładach jazdy ZDiTM Szczecin od 1 stycznia 2020 ZDiTM 

Kolejne cięcia dotyczą linii 76 łączącej Bramę Portową z ulicą Hryniewieckiego. Wypadnie z 
niej pięć kursów. Linia 76 nie należy do przesadnie popularnych i znaczących, więc tu zmiana 
jest najmniej problematyczna. 



Zmiany w rozkładach jazdy ZDiTM Szczecin od 1 stycznia 2020 ZDiTM 

Cięcia na liniach „na żądanie” 

ZDiTM zdecydował się jednak także na redukcję kosztów na liniach „na żądanie”, które 
obsługują Podjuchy, Warszewo i Osów oraz Gumieńce. Przy okazji zmieni się też ich 
numeracja na trzycyfrową, by odróżnić je od linii zwykłych. 

I tak linia 95 stanie się linią 904. Tu zmiana jest niewielka, bo autobusy zamiast do 16.30 
kursować będą do 16.20. 

Linia 98 stanie się linią 908. Dziś jeździ do 21.50, a od 1 stycznia już tylko do 16.55. 
Podobnie będzie z linią 99, która zmieni się w 901. Obecnie kursuje do 21.49, a od 1 stycznia 
zakończy jazdę o 16.53. Linia 901 nie będzie też kursować w soboty i dni świąteczne. 

5 mln zł mniej na komunikację miejską 

Cięcia w komunikacji miejskiej Piotr Krzystek zapowiedział, prezentując projekt budżetu na 
rok 2020. Wynikają one z zaplanowanych oszczędności w wydatkach bieżących. Z tego ma 
się uzbierać 23,3 mln zł. Najwięcej, bo 5 mln zł, straci właśnie komunikacja miejska. Chodzi 
o pieniądze jakie idą na opłacenie kursów tramwajów i autobusów. 



– Komunikacja miejska jest priorytetem – odpierał jednak Piotr Krzystek, gdy spytaliśmy go, 
dlaczego właśnie ta część wydatków jest cięta. Według prezydenta te 5 mln to „tylko” dwa 
procent wydatków na komunikację miejską. 

 


