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ANALIZA WYBRANYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W GMINIE DOBRA 

 

W artykule omówiona została problematyka organizacji przewozów zbiorowych w obrębie aglomeracji szczeciń-

skiej.Analizę przeprowadzono na tereniegminy Dobraznajdującej sięw środkowej części powiatu polickiego w bezpośrednim 

sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej. W ostatnich latach gmina zyskuje na atrakcyjności i jest chętnie zaludniania, wynika to 

m.in. z dużej dostępności gruntów pod zabudowę jednorodzinną i niewielkiej odległości od centrum Szczecina (ok. 14 km). 

Celem artykułu było dokonanie analizy wybranych połączeń komunikacyjnych w gminie Dobra. Badania przeprowadzono 

m.in. w oparciuo zebrane dane obejmująceliczbę pasażerów korzystających z nowo otwartych dziennych linii autobusowych 

nr105, 108 (trasa nr 5) oraz 121. 

 

WSTĘP 

Na wybór środka transportu, którym realizujemy przewozów 
osób w ma wpływ wiele czynników, do których zaliczamy m.in. 
koszt, czas, jakość podroży oraz warunki pogodowe. Poprawa 
efektywności funkcjonowania transportu miejskiego oraz wprowa-
dzanie coraz większych ograniczeń w przemieszczaniu się po cen-
trach dużych miast indywidualnych środków transportu, ma bezpo-
średni wpływ na rozwój sieci połączeń komunikacyjnych realizują-
cych przewozy zbiorowe. 

W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby ludności osiedla-
jącej się na obrzeżach dużych miast. Rozwój regionów w zakresie 
demograficznym ma bezpośredni wpływ na zmianę organizacji 
transportu na tym obszarze. Od 1 stycznia 2015 roku w gminie 
Dobra na zlecenie ZarząduDróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) w 
Szczecinie uruchomiono szereg nowychpołączeń komunikacyjnych 
w zakresie transportu zbiorowego. Celem uruchomienia połączeń 
miało być skomunikowanie miejscowości Dobra z centrum Szczeci-
na oraz uelastycznienie przewozów pomiędzy poszczególnymi 
gminami znajdującymi się w obrębie aglomeracji szczecińskiej. 

1. GMINA DOBRA  

Gmina Dobra położona jest w środkowej części powiatu polic-
kiego, w województwie zachodniopomorskim i zaliczana jest do 
aglomeracji szczecińskiej. Znajduje się pomiędzy Szczecinem (od 

strony wschodniej), a granica ̨ polsko-niemiecką (od strony zachod-

niej). Od północy graniczny z Gminą Police, natomiast od południa 

z Gmina ̨ Kołbaskowo. Z danych statystycznych wynika, że pod 

koniec 2013 roku liczba ludności w Gminie Dobra wynosiła 19 301 
osób, co oznacza wzrost o 14,01% w stosunku do 2010 roku. W 
październiku 2016 roku liczba mieszkańców przekroczyła 20 tys. 
mieszkańców. Gmina Dobra w ostatnich latach zaliczana jestbardzo 
atrakcyjnych lokalizacji m.in. ze względu na dużą dostępność grun-
tów budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. 

Gmina przybiera na atrakcyjnościrównież ̇ ze względu na niewielką 

odległośćdo miasta Szczecin (ok. 14 km), co pozwala na prze-
mieszczenie sięw szybkim czasie do centrum miasta. 

 
Rys. 1. Położenie Gminy Dobra w aglomeracji szczecińskiej [1] 

 
Gmina Dobra zajmuje powierzchnię 116 km2 i posiada dobrze 

rozbudowaną infrastrukturę drogową. W obecnym układzie infra-
strukturalnym gminy, najbardziej eksploatowana jest droga krajowa 
nr 10. Przebiega ona przez przejście graniczne Lubieszyn – Linek. 
W ramach tej drogi realizowanych jest najwięcej przewozów, także 
ze względu na bezpośredni dojazd do Szczecina, stanowiącego 
codzienny punkt docelowy dla większości mieszkańców gminy.  

Obecnie w Gminie Dobra transport kolejowy nie funkcjonuje. 
W planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobra nie ma okre-
ślonego terminu ewentualnego rozwoju tej gałęzi transportu 
W ostatnim okresie rozbudowywane są trasy rowerowe, które mają 
zostać wydłużone do 7,1 km. 

W wyniku zawartego porozumienia międzygminnego (Gmina 
Dobra – Gmina Miasto Szczecin) 1 stycznia 2015 r. uruchomiono 
w obrębie Gminy Dobra,5 nowych linii autobusowych dziennych: 
105, 108, 121, 122, 123. Zapewniono także nowe połączenia ko-
munikacyjne w ramach dwóch linii nocnych: 535 oraz 536 [1]. 
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2. CHARAKTERYSTYKA POŁĄCZĘŃ 
KOMUNIKACYJNYCH W GMINIE DOBRA  

Charakterystykę poszczególnych połączeń komunikacycjnych 
przedstawiono w oparciu o informacje z rozkładów jazdy obowiązu-
jących podczas realizacji badań (02.02.2016 – 21.02.2016). 

 
1) Linia autobusowa nr 105  

Trasa linii autobusowej nr 105 w kierunku Klonowica – Dobra 
Osiedle ma łączą długość 11,42 km. Na trasie zaplanowano 20 
przystanków. Zgodnie z rozkładem jazdy, czas przejazdu usta-
lono na 26 minut. 
W przeciwnym kierunku trasa (Dobra Osiedle – Klonowica Za-
jezdnia)ma 10,59 km i zaplanowano na niej 18 przystanków 
(podróż zajmuje 24 minuty).Dla cyklu dobowego zaplanowano 
ogółem 34 kursy autobusu. Najwięcej połączeń ustalono dla go-
dzin szczytu porannego (6.00-8.00 –  ogółem 7) oraz popołu-
dniowego (15.00-17.00 – ogółem 5).W dni wolne od pracy od-
jazd autobusu z poszczególnych przystanków zaplanowano na 
jeden raz w ciągu godziny(z wyłączeniem godziny 23.00). 

2) Linia autobusowa nr108 
Autobus linii nr 108 w Kierunku Gumieńce – Dobra Rondo za-
trzymuje się łącznie na 15 przystankach, a czas przejazdu we-
dług rozkładu określono na 26 minut. Łączna długość całej trasy 
wynosi 13,10 km. W przeciwnym kierunku autobus pokonuje 
łącznie 12,22 km. Według rozkładu jazdy czas przejazdu całej 
trasy to 21 minut. Na dzień 02.02. 2016 autobus tej linii prze-
mieszczał się na 5 różnych trasach. Dla cyklu dobowego w dni 
robocze zaplanowano (dla wszystkich tras) łącznie 34 kursy. 
Najwięcej połączeń ustalono dla godzin szczytu porannego 
(6.00-8.00 – ogółem 5) oraz popołudniowego (15.00-17.00 – 
ogółem 5).W dni wolne od pracy (sobota, niedziela) odjazd au-
tobusuz poszczególnych przystanków zaplanowano średnio na 
jeden razw ciągu godziny, nie mniej jednak dla godzin: 4.00, 
8.00 i 22.00, nie zaplanowano żadnego połączenia. W weeken-
dy ruch autobusów ograniczono do dwóch tras. 

3) Linia autobusowa nr 121  
Trasa linii autobusowej nr 121 w obydwu kierunkach ma jedna-
kową długość (11 km) i składa się z 11 przystanków. Zgodnie z 
rozkładem czas przejazdu autobusu w kierunku Głębokie – 
Grzepnica powinien zająć 19 minut, natomiast w relacji Grzep-
nica - Głębokieokreślono na 22 minuty.Dla cyklu dobowego w 
dni robocze zaplanowano dla tej linii łącznie 16 kursów. Najwię-
cej połączeń ustalono dla godzin szczytu porannego (7.00-8.00 
– ogółem 3). W dni wolne od pracy (sobota, niedziela), przejazd 
autobusu zaplanowano jedynie na 6 kursów w ciągu doby. 

4) Linia autobusowa nr 122  
Trasa linii autobusowej nr 122 w kierunku Kościno - Stolec ma 
łączną długość 37,64 km i składa się z 34 przystanków. Ozna-
cza to, że jest to najdłuższa trasa uruchomiona w ramach poro-
zumienia międzygminnego. Zgodnie z rozkładem jazdy, poko-
nanie tej trasy zaplanowano na 69 minut. W kierunku przeciw-
nym Stolec – Kościno autobus zatrzymuje się na 35 przystan-
kach, a łączna długość trasy wynosi 37,33km. Czas podróży 
określony w rozkładzie jazdy dla tego kierunku określono na 68 
minut. Dla cyklu dobowego w dni robocze zaplanowano dla tej 
linii łącznie 20 kursów w okresie nauki oraz 18 kursów dla dni 
bez zajęć edukacyjnych. Najwięcej połączeń ustalono dla go-
dzin szczytu porannego (7.00-8.00 – ogółem 3). W dni wolne od 
pracy (sobota, niedziela), przejazd autobusu zaplanowano jedy-
nie na 8 kursów w ciągu doby. 

5) Linia autobusowa nr 123  
Autobus nr 123 w kierunku Lubieszyn Rondo – Stolec, zatrzy-

muje się na 16 przystankach, a długość trasy jaką pokonuje wy-
nosi 20,22 km. Zaplanowany czas realizacji przewozu dla tego 
kierunku wynosi 36 minut. Trasa w relacji Stolec – Lubieszyn 
Rondo, ma łączną długość 20,36 km i składa się z 17 przystan-
ków. Według rozkładu czas potrzebny do przebycia całej trasy 
wynosi 37 minut. Dla cyklu dobowegow dni robocze zaplanowa-
no dla tej linii łącznie 11 kursów, a w dni wolne od pracy (sobo-
ta, niedziela) na 8 kursów.Odjazd autobusuz poszczególnych 
przystanków zarówno dla dni roboczych jak i weekendów na je-
den raz w ciągu godziny. Względem godzin: 6.00, 8.00,10.00, 
12.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 i 23.00 nie zaplanowano żad-
nego połączenia, zarówno w dni robocze jak i weekendy. 

6) Linia autobusowa nr 535 (nocna) 
Linia autobusowa nr 535 to połączenie nocne. Trasa w kierunku 
Klonowica Zajezdnia ma długość 25,65km i składa się z 30 
przystanków. W kierunku przeciwnym trasa ma łączą długość 
24,91 km i składa się z 28 przystanków. Zgodnie z rozkładem 
jazdy czas podróży potrzebny na pokonanie obydwu tras zapla-
nowano na 44 i 43 minuty. W porze nocnej (tylko pt./sob. i 
sob./ndz.) zaplanowany został jedynie jeden przejazd autobusu 
o godz. 0.40 (z przystanku początkowego) na trasie Klonowica 
Zajezdnia – Stolec orazo 1.40w kierunku przeciwnym.  

7) Linia autobusowa nr536 (nocna) 
Linia autobusowa nr 536 to druga spośród utworzonych linii 
nocnych, na obszarze Gminy Dobra. Trasa w kierunku Gumie-
nice – Grzepnica składa się z 25 przystanków i ma łączną dłu-
gość 22,41 km. W kierunku przeciwnym autobus zatrzymuje się 
łącznie na 24 przystankach, a długość trasy wynosi 22,16 km. 
Czas podróży dla obydwu tras zaplanowano na 35 minut.W po-
rze nocnej (tylko pt./sob. i sob./ndz.) zaplanowany został jedynie 
jeden przejazd autobusu o godz. 0.40 (z przystanku początko-
wego) na trasie Gumieńce–Grzepnica orazo godz. 1.15 w kie-
runku przeciwnym[2].  

3. ANALIZA LICZBY PASAŻERÓW NA WYBRANYCH 
TRASACH (105, 108, 121) 

Analiza potoków pasażerskich została przeprowadzona na 
trzech dziennych liniach autobusowych, prowadzących do miejsco-
wości Dobra. Godziny, w których realizowane były badania dopa-
sowano do porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjne-
go.W celu oceny wybranych połączeń komunikacyjnych badaniami 
objęto linie o największej liczbie kursów tj.: 

–  linię nr 105 w dniach 02.02.16 – 04.02.16;   

–  linię nr 105 w dniach06.02.16 – 07.02.16;   

–  linię nr 108 w dniach 09.02.16 – 11.02.16;  

–  linię nr 121 w dniach 16.02.16 – 18.02.16; 
–  linię nr 121 w dniach 20.02.16 – 21.02.16. 

3.1. Klonowica Zajezdnia – Dobra Osiedle(linia nr 105) 

Badania dla linii autobusowej nr 105 wykonano w dniach 
02.02.16 – 04.02.16 (wtorek, środa, czwartek) o godzinie 7:07 i 
15:37 w kierunku Klonowica Zajezdnia – Dobra Osiedle. Badania 
dla tej linii przeprowadzono także w dni wolne od pracy (sobota i 
niedziela) w okresie 06.02.16-07.02.16 o godzinie 7:32 i 
15:32.Podczas realizowanych badań trasa ta była obsługiwana 
przez autobus przegubowy z 145 miejscami (45 siedzącychoraz 
100 stojących). 

Zaprezentowane na rys. 2 wyniki stanowią łączną liczbę pasa-
żerów podróżujących linią autobusową nr 105 w kierunku Klonowica 
Zajezdnia –Dobra Osiedle w dniach 02.02.16 – 04.02.16 (wtorek, 
środa, czwartek) o godzinie 7:07 i 15:37  
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Rys. 2.Łączna liczba pasażerów linii nr 105 w dniach 02.02.16 – 
04.02.16 (wtorek, środa, czwartek) o godzinie 7:07 i 15:37 w kierun-
ku Klonowica Zajezdnia –Dobra Osiedle [3]. 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że 
w badanym okresie liczba pasażerów podróżujących linią 105, 
kształtowała się na zbliżonym poziomie.Nie mniej jednak przepro-
wadzonebadanie wykazało, że w godzinach popołudniowych 
(15:37- czas odjazdu z przystanku początkowego) połączenie było 
wykorzystywane przez większą liczbę podróżnych. W badanym 
okresie najwięcej pasażerów podróżowało autobusem linii 105 o 
godzinie 15:37w dniu 03.02.2016 (łącznie 38 osób).Najmniej po-
dróżnych zaobserwowano tego samego dnia o godzinie 7:07 łącz-
nie 26 osób. Przeprowadzone obserwacje wykazały także, że więk-
szość spośród pasażerów stanowiły te same osoby, co może wska-
zywać, że korzystająz tego połączenia regularnie. Przeprowadzona 
analiza wykazała, że w badanym okresie największe natężanie 
osób wsiadających do autobusu zaobserwowano na przystanku 
początkowym. 

Na rysunku nr 3 przedstawiono łączną liczbę pasażerów po-
dróżujących autobusem nr 105 w weekend w dniach 06.0216-
07.02.16 o godzinie 7:32 i 15:32 na trasie Klonowica Zajezdnia – 
Dobra Osiedle. 

 
Rys. 3. Łączna liczba pasażerów linii nr 105 w dniach 06.02.16 – 
07.02.16 (sobota, niedziela) o godzinie 7:32 i 15:32 w kierunku 
Klonowica Zajezdnia –Dobra Osiedle [3]. 

 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w weekend zdecydowa-

nie więcej osób podróżowało autobusem nr 105 popołudniu (sobota 
– łącznie 29 osób, niedziela – łącznie 23 osoby). Zaledwie ogółem 8 
osób skorzystało z autobusu w sobotę o godzinie 07:32 (czas od-

jazdu z przystanku początkowego), natomiast w niedziele ̨ o tej 

samej godzinie zanotowano ogółem 10 pasażerów. 

3.2. Klonowica Zajezdnia –Dobra Osiedle (linia nr 105) 

Badanie liczby pasażerów podróżujących autobusem nr 105 na 
trasie Klonowica Zajezdnia –Dobra Osiedle przeprowadzono 
w dniach 02.02.16 – 04.02.16 (wtorek, środa, czwartek) o godzinie 
7:44i 16:17.Wyniki z przeprowadzonych badań zaprezentowano na 
rysunku nr 4. 

 

Rys. 4. Łączna liczba pasażerów linii nr 105 w dniach 02.02.16 – 
04.02.16 (wtorek, środa, czwartek) o godzinie 7:44 i 16:17 w kierun-
ku Dobra Osiedle – Klonowica Zajezdnia [3]. 
 

Przeprowadzona analiza wykazała, że ogółem najwięcej pasa-
żerów linii 105 na trasie Dobra Osiedle –Klonowica Zajezdnia po-
dróżowało we wtorek o godzinie 16:17 (czas odjazdu autobusuz 
przystanku początkowego). Najmniejszą liczbę podróżnych zaob-
serwowano o godzinie 07:44 we wtorek (łącznie 19 osób). W kolej-
nych dniach przeprowadzonych obserwacji liczba pasażerów korzy-
stających z analogicznych połączeń wzrastała. 

Wyniki z przeprowadzonych badań liczby pasażerów podróżu-

jących linia ̨ autobusowa ̨ nr 105 w weekend w dniach 06.02.16-

07.02.16 o godzinie 7:59 i 15:59 (czasy odjazdów z przystanku 
początkowego) w kierunku Dobra Osiedle – Klonowica Zajezdnia, 
zaprezentowano na rysunku nr 5. Przeprowadzona analiza wykaza-
ła, że w badanym okresie największa liczba osób (ogółem) skorzy-

stała z komunikacji miejskiej w sobotę ̨ (łącznie 23 osoby) o godzinie 

15:59. Liczba osób podróżujących w godzinach porannych dla 
obydwu dni była porównywalna.  

Rys. 5. Łączna liczba pasażerów linii nr 105 w dniach 06.02.16 – 
07.02.16 (sobota, niedziela) o godzinie 7:59 i 15:59 w kierunku 
Dobra OsiedleKlonowica – Zajezdnia[3]. 

3.3. Gumienice – Dobra Rondo (linia nr 108 - trasa 5) 

Pomiary na trasie linii autobusowej nr 108 (trasa 5) wykonano 
w dniach 09.02.16 - 11.02.16 (wtorek, środa, czwartek). Badania 
zostały zrealizowanewyłącznie w godzinach porannych, ze względu 
na brak kursów popołudniowych, dla trasy nr 5. Autobus linii nr 108 
(trasa 5) na trasie Gumienice – Dobra Rondo.W badanym okresie 
kursowałwyłącznie w dni robocze o godzinie 8:59 oraz 10:25. W 
kierunku Dobra Rondo – Gumienice przewozy organizowane byłyo 
godzinie 9:16 oraz 10:52. Na trasie Gumienice – Dobra Rondo w 
dni robocze wykorzystywany jest autobus przegubowy z 147 miej-
scami (53 miejsc siedzących oraz 94 stojące). Wyniki z przeprowa-
dzonych badań zaprezentowano na rysunku nr 6. 
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Rys. 6. Łączna liczba pasażerów linii nr 108 (trasa 5) w dniach 
09.02.16 – 11.02.16 (wtorek, środa, czwartek) o godzinie 08:49 
w kierunku Gumienice – Dobra Rondo i 09:16 w kierunku Dobra 
Rondo – Gumieńce[3]. 
 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że na trasie Gumienice – 
Dobra Rondo najwięcej osób podróżowało autobusem nr 108 o 
godzinie 08:49 (czas odjazdu autobusu z przystanku początkowe-

go) w środę ̨10.02.2016 i było to ogółem 39 osób.O godzinie 9.16 we 

wtorek 09.02.2016 zainteresowanie pasażerów przejazdem na 

trasie Dobra Rondo – Gumieńce było najmniejsze spośród anali-

zowanych, zaledwie 13 osób ogółem skorzystało z tego połącznia. 
W stosunku do kursu z tego samego dnia o godzinie 08:49 (dla 
przeciwnego kierunku) odnotowano, aż o 15osób mniej.Należy 
podkreślić, że autobus nr 108 (trasa 5) w badanym okresie nie 
kursował w innych godzinach niż wyżej wymienione. 

3.4. Głębokie - Grzepnica (linia nr 121) 

Badania liczby pasażerów dla linii autobusowej nr 121 wykona-
no w dniach 16.02.16–18.02.16 (wtorek, środa, czwartek) oraz 
20.02.16-21.02.16 (weekend) zarówno w godzinach porannych, jak 
i popołudniowych. Na trasie Głębokie - Grzepnicado organizacji 
przewozów wykorzystywany jest autobus z 98 miejscami (38 miejsc 
siedzących oraz 60 miejsc stojących). Dane z przeprowadzonych 
badań zaprezentowano na rysunku nr 7. 

Rys. 7. Łączna liczba pasażerów linii nr 121 w dniach 09.02.16 – 
11.02.16 (wtorek, środa, czwartek) o godzinie 7:19 i 15:04 w kierun-
ku Głębokie –Grzepnica [3]. 

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w ba-

danym okresie liczba podróżnych korzystających z linii 121 dla 
godziny 15:04 (czas odjazdu autobusu z przystanku początkowego) 
w kierunku Głębokie – Grzepnica w kolejnych dniach malała. Naj-
więcej osób skorzystało z linii autobusowej nr 121 we wtorek 
16.02.16 o godzinie 15:04 (ogółem 20 pasażerów). Natomiast naj-
mniej pasażerów było tego samego dnia o godzinie 07:19 łącznie 
zaledwie 5 osób. Przeprowadzone badania wykazały, że zdecydo-

wanie bardziej popularnym wśród podróżnych było połączenie 
komunikacyjne oferowane w godzinach popołudniowych. 

Na rysunkunr 8 przedstawiono sumaryczne zestawienia liczby 
pasażerówpodróżującychlinia ̨ autobusowa ̨ nr 121 dniach 20.02.16-
21.02.16 (weekend) o godzinie 07:34 i 15:44 w kierunku Głębokie – 
Grzepnica. 

 

Rys. 8.Łączna liczba pasażerów linii nr 121 w dniach 20.02.16 – 
21.02.16 (wtorek, środa, czwartek) o godzinie 7:34 i 15:04 w kierun-
ku Głębokie –Grzepnica[3]. 

 
Przeprowadzona analiza wykazała, że mieszkańcy gminy Do-

bra sporadycznie korzystali w badanym okresie z przejazdów ofe-
rowanych w dni wolne od pracy. Podczas realizacji przewozu w 
niedzielę 20.02.2016 o godzinie 07:34 (czas odjazdu autobusu z 
przystanku początkowego) z badanego połączenie korzystały zale-
dwie2 osoby. Tego samego dnia o godzinie 15:44 zanotowano 
największa ̨ liczbę pasażerów (ogółem 7 osób). 

3.5. Grzepnica – Głębokie (linia nr 121) 

Na rysunku nr 8 zaprezentowano łączną liczbę pasaże-
rówprzemieszczających się linia ̨ autobusową nr 121 dniach 
16.02.16 – 18.02.16 (wtorek, środa, czwartek) o godzinie 07:38 i 
15:23 w kierunku Grzepnica - Głębokie. 

 

Rys. 9. Łączna liczba pasażerów linii nr 121 w dniach 16.02.16 – 
18.02.16 (wtorek, środa, czwartek) o godzinie 7:38 i 15:23 w kierun-
ku Grzepnica–Głębokie[3]. 

 
Analizującwykonane pomiary, można stwierdzić,że w badanym 

okresie połączenie komunikacyjne nr 121 było wykorzystane przez 
największą liczbęosóbw dniu 16.02.2016 (wtorek) o godzinie 7:38 
(czas odjazdu autobusu z przystanku początkowego). Z przejazdu 
oferowanego o tej godzinie skorzystało łącznie 18 osób. Natomiast 
najmniejszą liczbę osób korzystających z linii autobusowej nr 108 
zanotowano w środę o godzinie 15:23 (ogółem zaledwie 8 osób).  
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Na rysunku nr 9 zaprezentowano łączną liczbę pasażerówpo-

dróżujących linia ̨ autobusowa ̨ nr 121 w dniach 20.02.16-21.02.16 

(sobota, niedziela) o godzinie 07:53 i 16:15 (czas odjazdu autobusu 
z przystanku początkowego) na trasie Grzepnica – Głębokie.  

 

Rys. 9. Łączna liczba pasażerów linii nr 121 w dniach 20.02.16 – 
21.02.16 (wtorek, środa, czwartek) o godzinie 7:53 i 16:15 w kierun-
ku Grzepnica –Głębokie [3]. 

 
Przeprowadzone badania w dniach 20.02.16-21.02.16 wykaza-

ły, żezarówno w sobotę jak i niedzielę z badanego połączenia ko-
munikacyjnego nr 108 w badanych godzinach korzystała zbliżona 
liczba osób. W godzinach porannych (7.53) na przejazd zdecydo-
wały się zaledwie 2 osoby w sobotę i 3 w niedzielę. Zdecydowanie 
więcej podróżnych skorzystało z linii nr 108 o godzinie 16:16 za-
równo w sobotę jak i w niedzielę. 

PODSUMOWANIE 

Gmina Dobra w ostatnich latach stała się bardzo atrakcyjnym 
miejscem do zamieszkania. Obserwowany wzrost demograficzny 
spowodował zaangażowanie gminw obrębie aglomeracji szczeciń-
skiej do rozwoju połączeń komunikacyjnych w celu wspólnej reali-
zacji publicznego transportu zbiorowego. Głównym celem nowo 
otwartych połączeń było zapewnienie sprawnego dojazdu do wę-
złów przesiadkowych w Szczecinie. Celem przeprowadzonych 
badań było dokonanie analizy wybranych połączeń komunikacyj-
nych w gminie Dobra. 

Na podstawie przeprowadzonych badań liczby podróżnych dla 
wybranych połączeń komunikacyjnych w okresie od 02.02.2016 
do21.02.2016w obrębie linii autobusowych nr 105, 108, 
121sformułowano następującewnioski:  
1. Przeprowadzona analiza wybranych połączeń komunikacyjnych 

wykazała, że dla linii autobusowej nr 105, organizator przewozu 
oferował najwięcej kursów (łącznie 34 kursy dla dni roboczych 
oraz 19 dla dni weekendowych). 

2. W badanym okresie jedynie linia autobusowa nr 108 oferowała 
przejazd w obrębie kilku różnych tras. 

3. Przeprowadzone badania wskazują naograniczone wykorzysta-
nie przez mieszkańców Gminy Dobra oferowanych im nowych 
połączeń w ramach komunikacji zbiorowej. Łączna liczba po-
dróżnych na całej trasie przejazdu autobusów, na wszystkich 
badanych liniachnie przekraczałajednorazowo 40 osób. 

4. Najczęściej wykorzystywanym przez podróżnych połączeniem 
była linia nr 105. W badanym okresie liczba pasażerów podró-
żujących linią 105, kształtowała się na zbliżonym poziomie dla 

obydwu tras. W godzinach porannych wykorzystywało ją łącznie 
od 19 do 30 pasażerów,a w szczycie popołudniowym od 27 do 
38 osób. W weekendy łączna liczba pasażerów wynosiła od 8 
do 12, a dla godzin popołudniowych mieściła się w przedziale 
od 19 do 29 osób. 

5. Kształtująca się ̨ na zbliżonym poziomie (dla większości bada-

nych linii)liczba podróżnych, zarówno dla godzin porannych jak i 
popołudniowych, możeświadczyć o tym, że pasażerowie wyko-
rzystują nowe połączenia w Gminie Dobra regularnie np. na do-
jazdy do pracy lub szkoły. 

6. W analizowanym okresie największą wymianępasażerówzaob-
serwowano w obrębie linii 105 na następujących przystankach: 
Klonowica Zajezdnia, Wernyhory, Krzekowo, Dobra Osiedle 
oraz Dobra Rondo.  

7. Zdecydowanie większą popularnością na wszystkich badanych 
liniachw dni wolne od pracy cieszyły się przejazdy popołudnio-
we, co potwierdza zasadność ich funkcjonowania. 

8. W weekendy zarówno w godzinach porannych jak i popołu-
dniowych najmniej popularnąspośród badanych połączeń była 
linia autobusowa nr 121 na trasie Głębokie – Grzepnica. W go-
dzinach porannych wykorzystywały ją zaledwie 2-4 osoby, a w 
popołudniowychod 5 do 7pasażerów, co wskazuje na ograni-
czone zainteresowanie wśród podróżnychtym połączeniem. 
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Analysis of selected transport connections in the Dobra 
commune 

The paper discusses the issues of organization of collec-

tive transport within the Szczecin agglomeration.The analysis 

was conducted in the area of the Dobra commune, situated in 

the central part of the Police district, adjacent to the Polish–

German border.In the recent years, the commune is becom-

ing more and more attractive and has been attracting new 

inhabitants. This is due, among other reasons, to the high 

availability of land intended for detached houses and the 

proximity of the Szczecin city centre (approx. 14 km).  

The objective of the paper was to analyse selected 

transport connections in the Dobra commune. Studies were 

carried out, inter alia, on the basis of collected data, includ-

ing the number of passengers using newly open daytime bus 

services No. 105, No. 108 (line No. 5) and No. 121. 
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