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22.07.2019 nastąpią zmiany w kursowaniu linii 101, 102, 103, 106, 111, 524, 526, Linii 
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 zmiany w kursowaniu linii 101, 102, 103, 106, 111, 524, 526, Linii 
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dzy przystankami „Police Mścięcino Krzyżówka” i „Police Dubois” autobusy w 

 kursować objazdem ulicami Mazurską i Kołłą

w obu kierunkach nie będą obsługiwane przystanki „Police Wojska Polskiego” i 

tli „Police Jasienica Pętla” uruchomione zostaną przystanki zast

ściół” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Zakładów 

Chemicznych, nr 53612), 

taja” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Zakładów 

Chemicznych, nr 53511); 

tli „Plac Rodła” uruchomione zostaną przystanki zast

taja” (przystanek tymczasowy na ul. Kołłątaja za skrzy

, nr 53512), 

ściół” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Gł

Rynek zmiany w komunikacji 

 

tli autobusowej „Police Rynek” z dniem 

 zmiany w kursowaniu linii 101, 102, 103, 106, 111, 524, 526, Linii 

 linii 109 i 110. 

czone z użytkowania. 

ówka” i „Police Dubois” autobusy w 

ątaja; 

 obsługiwane przystanki „Police Wojska Polskiego” i 

 przystanki zastępcze: 

 103 w kierunku Zakładów 

 103 w kierunku Zakładów 

 przystanki zastępcze: 

taja za skrzyżowaniem z ul. 

 103 w kierunku Głębokiego, 



 

Linia 102: 

• między przystankami „Police Mścięcino Krzyżówka” i „Police Grunwaldzka” 

autobusy w obu kierunkach będą kursować objazdem ulicami Mazurską i Kołłątaja; 

• w obu kierunkach nie będą obsługiwane przystanki „Police Wojska Polskiego” i 

„Police Rynek”; 

• w kierunku pętli „Police Tanowska Szkoła” uruchomione zostaną przystanki 

zastępcze: 

• „Police Mazurska Kościół” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Zakładów 

Chemicznych, nr 53612), 

• „Police Kołłątaja” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Zakładów 

Chemicznych, nr 53511); 

• w kierunku pętli „Gocław” uruchomione zostaną przystanki zastępcze: 

• „Police Kołłątaja” (przystanek tymczasowy na ul. Kołłątaja za skrzyżowaniem z ul. 

Grunwaldzką, nr 53512), 

• „Police Mazurska Kościół” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Głębokiego, 

nr 53611). 

 

 

 



Linia 103: 

• kursy wykonywane dotychczas do pętli „Police Rynek” skrócone zostaną do 

przystanku „Police Kołłątaja” (nr 53511); 

• kursy wykonywane do pętli „Police Zakłady Chemiczne” realizowane będą bez zmian, 

z wyłączeniem obsługi przystanku „Police Rynek”; 

• w kierunku pętli „Głębokie” uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek 

tymczasowy „Police Kołłątaja” (na ul. Kołłątaja za skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką, 

nr 53512), który funkcjonować będzie jako przystanek przelotowy dla kursów 

realizowanych z pętli „Police Zakłady Chemiczne” oraz jako przystanek początkowy 

dla kursów dotychczas realizowanych z pętli „Police Rynek”. 

Linia 106: 

• dla kursów wykonywanych dotychczas do pętli „Police Rynek” obowiązywać będzie 

objazd: od przejazdu kolejowego ulicami Batorego, Szkolną i Kołłątaja do przystanku 

końcowego „Police Kołłątaja” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Zakładów 

Chemicznych, nr 53511); w tym kierunku nie będą obsługiwane przystanki „Police 

Grunwaldzka” i „Police Rynek”, natomiast uruchomiony zostanie przystanek 

zastępczy „Police Szkolna” (wspólny z linią 111 w kierunku pętli „Police Zajezdnia”, 

nr 53412); 

• w kierunku pętli „Głębokie” nie będzie obsługiwany przystanek „Police Rynek”, 

kursy rozpoczynać się będą na przystanku „Police Kołłątaja” (przystanek wspólny z 

linią 103 w kierunku Zakładów Chemicznych, nr 53511). 

 



Linia 111: 

• kursy wykonywane dotychczas do pętli „Police Rynek” lub „Police Jasienica Pętla” 

będą do przystanku „Police Szkolna” realizowane bez zmian, następnie autobusy 

zawracać będą na wysokości dworca kolejowego i ulicami Szkolną i Kołłątaja dojadą 

do przystanku końcowego „Police Kołłątaja” (przystanek wspólny z linią 103 w 

kierunku Zakładów Chemicznych, nr 53511), ewentualnie dalej w kierunku pętli 

„Police Jasienica Pętla”; w tym kierunku nie będą obsługiwane przystanki „Police 

Grunwaldzka” i „Police Rynek”; 

• w kierunku pętli „Police Zajezdnia” nie będzie obsługiwany przystanek „Police 

Rynek”, kursy rozpoczynać się będą na przystanku „Police Kołłątaja” (przystanek 

wspólny z linią 103 w kierunku Zakładów Chemicznych, nr 53511); 

• w przypadku kursów w relacji Police Jasienica Pętla – Police Zajezdnia od przystanku 

„Police Dubois” autobusy kursować będą ulicami Kościuszki, Grunwaldzką, 

Sikorskiego, Szkolną i Kołłątaja do przystanku „Police Kołłątaja” (przystanek 

wspólny z linią 103 w kierunku Zakładów Chemicznych, nr 53511) i dalej bez zmian. 

Linia 524: 

• w obu kierunkach nie będą obsługiwane przystanki „Police Rynek”; 

• w kierunku pętli „Police Zajezdnia” lub „Police Jasienica Pętla” uruchomiony zostanie 

dodatkowy przystanek tymczasowy „Police Kołłątaja” (na ul. Kołłątaja za 

skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką, nr 53512). 

Linia 526: 

• między przystankami „Police Mścięcino Krzyżówka” i „Police Grunwaldzka” 

autobusy w obu kierunkach będą kursować objazdem ulicami Mazurską i Kołłątaja; 

• w obu kierunkach nie będą obsługiwane przystanki „Police Wojska Polskiego” i 

„Police Rynek”; 

• w kierunku pętli „Police Zajezdnia” uruchomione zostaną przystanki zastępcze: 

• „Police Mazurska Kościół” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Zakładów 

Chemicznych, nr 53612), 

• „Police Kołłątaja” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Zakładów 

Chemicznych, nr 53511); 

• w kierunku pętli „Dworzec Główny” uruchomione zostaną przystanki zastępcze: 

• „Police Kołłątaja” (przystanek tymczasowy na ul. Kołłątaja za skrzyżowaniem z ul. 

Grunwaldzką, nr 53512), 

• „Police Mazurska Kościół” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Głębokiego, 

nr 53611). 

Linie 109 i 110: 

• kursy wykonywane dotychczas do pętli „Police Rynek” będą do przystanku „Police 

Szkolna” realizowane bez zmian, następnie autobusy zawracać będą na wysokości 

dworca kolejowego i ulicami Szkolną i Kołłątaja dojadą do przystanku końcowego 

„Police Kołłątaja” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Zakładów 

Chemicznych, nr 53511); w tym kierunku nie będą obsługiwane przystanki „Police 

Grunwaldzka” i „Police Rynek”; 



• w kierunku pętli „Police Tanowska Szkoła” lub „Siedlice Pętla” nie będzie 

obsługiwany przystanek „Police Rynek”, kursy rozpoczynać się będą na przystanku 

„Police Kołłątaja” (przystanek wspólny z linią 103 w kierunku Zakładów 

Chemicznych, nr 53511). 

• Wszystkie linie w ramach ww. objazdów kursują wg dotychczas obowiązujących 

rozkładów jazdy. 

Linia Samorządowa, Linia Działkowa i Linia Plażowa 

a) między przystankami „Police MOK” i „Police Dubois” autobusy w obu kierunkach będą 

kursować objazdem ulicami Batorego, Szkolną i Kołłątaja; 

b) w kierunku Jasienica Pętla uruchomiony zostanie przystanek zastępczy: 

⦁ „Police Kołłątaja” 

c) w kierunku Osiedle Chemik” uruchomione zostaną przystanki zastępcze: 

⦁ „Police Kołłątaja” 

⦁ „Police Dworzec” 

d) w obu kierunkach nie będzie obsługiwany przystanek „Police Grunwaldzka” 

 

 


