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Funkcjonowanie komunikacji miejskiej  

w okresie Wszystkich Świętych 

 
Wydział Przewozów Wirtualnego Zarządu Transportu Miejskiego informuje,  

że w związku ze wzmożonymi potokami pasażerskimi w rejonie nekropolii z okazji świąt 

Wszystkich Świętych, w dniach 26 października - 2 listopada 2021 roku, wprowadza się 

następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na obszarze aglomeracji 

Fikcyjnego Szczecina. 

 

26-31 października 

 

- uruchomienie kursowania linii 801 w godzinach 9-19 z częstotliwością 20 minut. 

- w dniach 26.10-30.10 pozostałe linie kursują w oparciu o rozkłady odpowiednie dla 

poszczególnych dni. 

- w dniu 31.10 pozostałe linie kursują w oparciu o rozkłady na Soboty. 

 

1-2 listopada 

 

- wprowadzenie kursowania linii 151 według specjalnego rozkładu jazdy zapewniającego 

kursowanie z częstotliwością 20 minut w godzinach 9-17 z utrzymaniem dotychczasowej 

częstotliwości w pozostałych godzinach. 

- wprowadzenie kursowania linii 159 według specjalnego rozkładu jazdy zapewniającego 

częstotliwość 10 minut w godzinach 9-17 oraz 20 minut w godzinach 17-20 i z utrzymaniem 

dotychczasowej częstotliwości w pozostałych godzinach. 

- zawieszenie kursowania linii 356. 

- zawieszenie kursowania linii 357. 

- uruchomienie kursowania linii 800 w godzinach 9-20 z częstotliwością 20 minut. 

- uruchomienie kursowania linii 801 w godzinach 9-20 z częstotliwością 10 minut w godzinach 

9-17 oraz 20 minut w godzinach 17-20. 

- uruchomienie kursowania linii 802 w godzinach 9-20 z częstotliwością 20 minut. 

- uruchomienie kursowania linii 803 w godzinach 9-20 z częstotliwością 20 minut. 

- uruchomienie kursowania linii 804 w godzinach 9-20 z częstotliwością 20 minut. 

- pozostałe linie kursują według rozkładów na Niedziele i święta. 
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W dniach 1 oraz 2 listopada godziny odjazdów linii 800, 802, 803 oraz 804 z krańca JANÓW  

są ze sobą wzajemnie skoordynowane. 
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