
 
 

Rozporządzenie dot. zmian w funkcjonowaniu 

komunikacji miejskiej na mapie „Fikcyjny Szczecin“ 

 
W dniu 30.09.2017 w życie wchodzą zmiany dot. kursowania komunikacji miejskiej na 

terenie miasta Szczecin. Reforma ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy mniejszymi 

miasteczkami oraz gminami w obrębie mapy Fikcyjnego Szczecina. Oprócz zapewnienia częstszej 

komunikacji międzygminnej oraz międzymiastowej, Wirtualny Zarząd Transportu Miejskiego 

przeprowadzi szereg zmian w obrębie terenów miejskich miasta Szczecin, dodatkowo 

uruchomiony zostanie nowy przewoźnik, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

„Klonowica“. Zadaniem owego przedsiębiorstwa będzie wykonywanie transportu publicznego na 

terenach miejskich oraz zamiejskich mapy Fikcyjnego Szczecina. Siedziba będzie znajdować się 

przy ul. Bolesława Limanowskiego 50 w Szczecinie.  Z powodu zajęcia przez SPAK zajezdni przy 

ul. Limanowskiego, spółka IREX-1 zostanie oddelegowana na mniejszą zajezdnię przy ul. 

Szczecińskiej 20 w Szczecinie. Wirtualny Zarząd Transportu Miejskiego w związku z 

wprowadzeniem do systemu vZTM nowego przewoźnika postanowił wydać zmieniony wykaz 

obsługi rozkładów. 

Link do wykazu obsługi rozkładów 

 

 

 

 

Zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu, numeracji 

oraz przebiegu linii: 
 

 Dodatkowe brygady na linii 159: 

- Dotychczas na linii 159 występowały cztery brygady (w tym dwie przeplatane z linią 

259), po reformie na linii 159 funkcjonować będzie sześć brygad (w tym jedna 

szczytowa). 

 Zmiany w przebiegu oraz funkcjonowaniu niektórych tras linii pospiesznych oraz 

ekspresowych: 

- Linia E51 zostanie przekształcona z linii ekspresowej w linie zwykłą funkcjonującą we 

wszsytkie dni tygodnia na trasie: Limanowskiego-Zajezdnia   Janów, 

- Likwidacja linii 259, 

- Wydłużenie trasy linii 275 do przystanku Plac Rodła, 

- Dodatkowe warianty trasy linii 275 przez Stocznię Szczecińską oraz Ustronną, 

- Redukcja brygad linii 275 z czterech do trzech. 

 Zmiany w numeracji linii pospiesznych oraz ekspresowych: 

- Linie pospieszne otrzymają numerację 

alfabetyczną tak, aby ułatwić pasażerom 

odróżnienie linii zwykłej od linii pospiesznej, 

natomiast linia ekspresowa zostanie przekształcona 

w linie zwykłą. 

 

Stara numeracja Nowa numeracja 

275 F 

289 P 

E51 151 

http://vztm.pl/dysk/Nowe%20trasy/Wykaz%20Os%C5%82ugi%20Brygad%20(Fikcyjny%20Szczecin)%20.pdf


  
 

Nowe linie w komunikacji miejskiej oraz aglomeracyjnej: 

 
 Linie zwykłe: 

 151 Limanowskiego (ZEA-1)  Janów                                   Pokaż trasę przejazdu 

 175 Dąbrówka  Złotokłos                                                      Pokaż trasę przejazdu 

 192 Szczecińska (ZEA-2)  Kołłątaja                                     Pokaż trasę przejazdu 

 Linie aglomeracyjne: 
 385 Dworzec PKP - Skolwin  Dworzec PKP - Trzeszczyn   Pokaż trasę przejazdu 

 Linie wspomagające: 
 759 Kormoranów  Dąbrówka                                                 Pokaż trasę przejazdu 

 Linie zabytkowe: 
 900 Plac Rodła (przez Leśno Górne) Plac Rodła                   Pokaż trasę przejazdu 

 

 

Podsumowanie 

 
Nie jest to ostatnia Reforma przeprowadzana przez Wirtualny Zarząd Transportu 

Miejskiego na mapie Fikcyjnego Szczecina. Naszą misją jest dalsza modernizacja oraz rozwój 

siatki połączeń miejskich jak i aglomeracyjnych. Serdeczne podziękowania należą się przede 

wszystkim dla Sp. Ds. Kadrowo-Administracyjnych - Pana Blaze'a, który był pomysłodawcą 

reformy, jak i kierownikiem ds. Organizacji Komunikacji Miejskiej. Serdeczne podziękowania 

należą się również osobom które z własnej, nie przymuszonej woli podjeły się pracy w w/w 

wydziale. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Dokument wydany i zaakceptowany przez 

Prezes Wirtualnego Zarządu Transportu Miejskiego 

 
Jakub „Acrobata” Kasperek 

https://zapodaj.net/images/6d918e07ad6b2.png
https://zapodaj.net/images/d02495f3a8ad9.png
https://zapodaj.net/images/4da426525206e.png
https://zapodaj.net/images/d28590f70afd4.png
https://zapodaj.net/images/d061ee825404a.png
https://zapodaj.net/images/d5c0fe10a02bf.png

