
Mieszkańcy Skolwina                Szczecin, 2 marca 2021 r.  

zgodnie z załącznikami 

 

Ares korespondencyjny: 

Joanna Zazula 

ul. Łużycka 11A 

71-886 Szczecin 

   Zarząd Dróg i Transportu   

    Miejskiego w Szczecinie 

   ul. Klonowica 5 

   71-241 Szczecin 

 

WNIOSEK 

Wnioskujemy o zmianę przebiegu trasy linii autobusowej nr 102 Gocław – Police poprzez jej 

niewielkie wydłużenie polegające na tym aby autobus linii 102 na wysokości ul. Orłowskiej, zanim 

pojedzie do Polic, przejechał trasą pokrywającą się z linią nr 63, tj. Orłowska, Artyleryjska, Górnicza, 

Kamienna, Skolwin, Kamienna, Górnicza, Artyleryjska, Orłowska, a następnie obecnie przebiegającą 

trasą.  

Część Skolwina wzdłuż ww. ulic mocno się rozbudowuje. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe. 

Wielu mieszkańców pracuje w Policach, nasze dzieci uczęszczają do polickich szkół. Jest wśród nas 

wielu mieszkańców, często w podeszłym wieku, którzy nie posiadają samochodów, a Police są dla nas 

miejscem, w którym robimy codzienne zakupy. Modyfikacja, o której piszemy bardzo ułatwiłaby życie 

mieszkańcom tej części Szczecina.  

Obecnie żeby dojechać do Polic np. z ul. Kamiennej, należy przejechać 3 przystanki linią nr 63, 

następnie wysiąść i pieszo przejść do przystanku linii nr 102 słabo oświetloną drogą, 

do przystanku położonego wśród zarośli, w którego najbliższym otoczeniu nie ma żadnych zabudowań 

i jest dużo dzikiej zwierzyny. Szczególnie zimą jest to niebezpieczne. Ponadto mała częstotliwość kursów 

zarówno autobusów linii nr 63 jak i 102 powoduje, że często długo trzeba czekać na przesiadkę.  

Trasę do szkoły oddalonej o zaledwie 5 km dzieci muszą pokonywać 3 autobusami (nr 63, 102 i 107), 

co przy ww. utrudnieniach jest bardzo czasochłonne a w przypadku dzieci w wieku 10-12 lat ze wglądów 

bezpieczeństwa właściwie niemożliwe.  

Podobnie sytuacja wygląda w kwestii zakupów, które szczególnie dla naszych seniorów są przez brak 

odpowiedniego połączenia komunikacyjnego ogromnym wyzwaniem. Aby dostać się do popularnych 

sieci dyskontów, gdzie można zrobić tanie zakupy, również należy pokonać trasę trzema wspomnianymi 

autobusami, podróż powrotna z często ciężkimi zakupami jest jeszcze bardziej uciążliwa, a tym samym 

dla wielu niemożliwa.  

Całe przedsięwzięcie nie jest kosztowne, nie wymaga tworzenia nowej linii autobusowej, wydłuża 

obecną trasę o około 3 kilometry. Nie wymaga nakładów na infrastrukturę, ponieważ ta jest 

przygotowana dla linii autobusowej nr 63. Dla Miasta nie jest to dużym obciążeniem, natomiast bardzo 

podniesie naszą jakość i komfort życia.  

Mając powyższe na uwadze prosimy o pozytywne załatwienie naszego wniosku. 

W złączeniu podpisy mieszkańców … stron.  

 

 

Do wiadomości: 

1. Prezydent Miasta Szczecina 

    Plac Armii Krajowej 1 

    70-456 Szczecin (zał. kopia podpisów mieszkańców) 

2. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 

    ul. Fabryczna 21 

    72-010 Police 


