Remont torowiska na pętli Wzgórza Krzesławickie
Pasażerowie KMK!
Informujemy, że w dniach od 3.12.2016 r. do 18.12.2016 r. prowadzone będą prace związane
z wymianą szyn na pętli Wzgórza Krzesławickie. W związku z tym wprowadzone zostaną
zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, które podzielone będą na dwa
etapy.

W etapie I trwającym w okresie od 3.12.2016 r. (sobota) do 9.12.2016 r. (piątek)
zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku od węzła „Wiadukty” do pętli
Wzgórza Krzesławickie. W tym czasie wprowadzone zostaną następujące zmiany w
funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:
linia 1 będzie kursowała z Salwatora do Ronda Kocmyrzowskiego im. Ks. Gorzelanego
bez zmian, następnie al. Andersa, al. Solidarności, ul. Ujastek do przystanku
Elektromontaż. Powrót przez ul. Łowińskiego i Kocmyrzowską. Częstotliwość
kursowania linii pozostanie bez zmian;
linia 4 będzie kursowała z Bronowic Małych do Placu Centralnego im. R. Reagana bez
zmian, następnie al. Andersa, ul. Kocmyrzowską, Łowińskiego do przystanku
Elektromontaż. Powrót przez ul. Ujastek i al. Solidarności. Częstotliwość kursowania
linii pozostanie bez zmian;
linia 5 będzie kursowała z Krowodrzy Górki do Ronda Kocmyrzowskiego im. Ks.
Gorzelanego bez zmian, następnie al. Andersa, al. Solidarności, ul. Ujastek do
przystanku Elektromontaż. Powrót przez ul. Łowińskiego i Kocmyrzowską.
Częstotliwość kursowania linii pozostanie bez zmian;
zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa 704 kursująca na trasie Kombinat –
Ujastek - Łowińskiego - Kocmyrzowska – Wzgórza Krzesławickie (powrót ul.
Architektów i Poległych w Krzesławicach). Linia będzie skomunikowana z przyjazdami
i odjazdami linii 1, 4 i 5 na przystanku Elektromontaż. Linia 704 będzie zatrzymywać
się na następujących przystankach: Kombinat, Zajezdnia Nowa Huta, Elektromontaż,
Wiadukty (tylko w kierunku Kombinatu), Darwina, Wzgórza Krzesławickie, Architektów
i Os. Na Stoku Szkoła (oba tylko w kierunku Kombinatu).
Zasady zachowania biletów okresowych na okres prowadzonych prac:
Bilety okresowe wykupione na linie 1, 4 i 5 zachowują ważność we wszystkich
pojazdach na trasach stałych i objazdowych tych linii oraz w autobusach linii
zastępczej 704 na całej trasie przejazdu. Ponadto:
Bilety okresowe wykupione na linię numer 1 zachowują ważność:
w tramwajach linii 4 na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny im. R. Reagana Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego;
w autobusach linii 202, 212, 222, 232 na odcinku Czyżyny Dworzec - Wzgórza

Krzesławickie.
Bilety okresowe wykupione na linię numer 4 zachowują ważność:
w tramwajach linii 1 i 5 na odcinku Rondo Czyżyńskie - Rondo Kocmyrzowskie im. Ks.
Gorzelanego - Plac Centralny im. R. Reagana;
w autobusach linii 202, 212, 222, 232 na odcinku Czyżyny Dworzec - Wzgórza
Krzesławickie;
w autobusach linii 511 na odcinku Os. Na Stoku - Plac Inwalidów.
Bilety okresowe wykupione na linię numer 5 zachowują ważność:
w tramwajach linii 4 na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny im. R. Reagana Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego;
w autobusach linii 182 na całej trasie przejazdu;
w autobusach linii 202, 212, 222, 232 na odcinku Czyżyny Dworzec - Wzgórza
Krzesławickie;
w autobusach linii 511 na odcinku Os. Na Stoku - Nowy Kleparz.

Informacje na temat drugiego etapu podamy już wkrótce.
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