Inwestycja PKP: zamknięcie ul. Grzegórzeckiej dla tramwajów
2017-07-06
Uprzejmie informujemy, że od dnia 15.07.2017 r. (sobota) z powodu przebudowy wiaduktu
kolejowego nad ul. Grzegórzecką, prowadzonej w ramach modernizacji linii kolejowej E-30,
zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku od Ronda Grzegórzeckiego do skrzyżowania
ulic Dietla i Starowiślnej.

Przypominamy, że w dalszym ciągu trwa przebudowa ul. Basztowej wraz z węzłem
rozjazdowym „Dworzec Główny” (etap I) oraz modernizacja torowiska tramwajowego
na Rondzie Kocmyrzowskim im. ks. Gorzelanego (etap II).

Mając na uwadze powyższe, od dnia 15.07.2017 r. Komunikacja Miejska w Krakowie
będzie funkcjonować w następujący sposób:
• linie 2, 5, 7, 12, 16, 21, 23 – w dalszym ciągu pozostaną zawieszone;
• linie 10, 11, 19 – zostaną zawieszone od dnia 15.07.2017 r.;
• linie 4, 14, 24 – będą kursować po obecnych trasach objazdowych, bez
dodatkowych zmian;
• linia 1 – będzie kursować po nowej trasie objazdowej: ze Wzgórz Krzesławickich
do Ronda Grzegórzeckiego po aktualnej trasie obowiązującej w związku z remontem
torowiska na Rondzie Kocmyrzowskim, następnie al. Powstania Warszawskiego, ul.
Lubicz, Rakowicką do Cmentarza Rakowickiego. Częstotliwość kursowania w dni
powszednie zostanie zmniejszona do 20 minut;
• linia 3 – będzie kursować po nowej trasie objazdowej: z Nowego Bieżanowa do
przystanku „Kabel” bez zmian, następnie: estakadą nad dworcem Kraków Płaszów, ul.
Klimeckiego, Kotlarską, al. Powstania Warszawskiego, Tunelem do Dworca
Towarowego, gdzie linia powróci na stałą trasę do Krowodrzy Górki. Częstotliwość
kursowania w dni powszednie zostanie zmniejszona do 20 minut;
• linia 9 – będzie kursować po nowej trasie objazdowej: z Nowego Bieżanowa do
Ronda Czyżyńskiego bez zmian, następnie al. Jana Pawła II, ul. Ptaszyckiego,
Igołomską do Pleszowa. Częstotliwość kursowania linii pozostanie bez zmian;
• linia 18 – będzie kursować po swojej stałej trasie Czerwone Maki P+R – Krowodrza
Górka. Częstotliwość kursowania w soboty zostanie ponownie zmniejszona do 20
minut;
• linia 20 – będzie kursować po nowej trasie objazdowej: od Małego Płaszowa do
Ronda Mogilskiego po stałej trasie, następnie tunelem, ul. Kamienną, Długą,
Basztową, Dunajewskiego, Podwale, Piłsudskiego do przystanku „Uniwersytet
Jagielloński”, gdzie linia powróci na stałą trasę do Cichego Kącika. Częstotliwość
kursowania linii pozostanie bez zmian;
• linia 22 – będzie kursować po trasie objazdowej: od Walcowni do Ronda
Grzegórzeckiego po stałej trasie, następnie: ul. Kotlarską, Klimeckiego, estakadą nad
dworcem Kraków Płaszów, ul. Wielicką, Limanowskiego, Kalwaryjską, Wadowicką do
przystanku „Łagiewniki”, gdzie linia powróci na stałą trasę do Borku Fałęckiego.
Częstotliwość kursowania linii pozostanie bez zmian;
• linia 52 – będzie kursować po nowej trasie objazdowej: od Wzgórz Krzesławickich
do Ronda Mogilskiego po aktualnej trasie obowiązującej w związku z remontem

torowiska na Rondzie Kocmyrzowskim, następnie al. Powstania Warszawskiego, ul.
Kotlarską, Klimeckiego, estakadą nad dworcem Kraków Płaszów, ul. Wielicką,
Limanowskiego, Kalwaryjską, Wadowicką, Brożka do przystanku „Lipińskiego”, gdzie
linia powróci na stałą trasę do Czerwonych Maków P+R. Częstotliwość kursowania linii
pozostanie bez zmian;
• linia 70 – zastępcza linia tramwajowa kursująca na trasie: Pleszów – Igołomska,
Ujastek Mogilski, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Rakowicka –
Cmentarz Rakowicki. Linia kursować będzie tylko w dni powszednie w godzinach
szczytu z częstotliwością co 20 minut;
• linia 71 – zastępcza linia tramwajowa kursująca na trasie: Mały Płaszów – Lipska,
estakada nad dworcem Kraków Płaszów, Wielicka, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla,
Monte Cassino, Kapelanka, Brożka, Zakopiańska – Borek Fałęcki. Przystanek
„Starowiślna” dla linii będzie funkcjonował na ul. Dietla pomiędzy ul. Św. Sebastiana a
ul. Starowiślną (w normalnym ruchu ta para przystanków jest nieużywana). Linia
kursować będzie z częstotliwością co 20 minut we wszystkie dni tygodnia;
• linia 72 – zastępcza linia tramwajowa kursować będzie po nowej trasie: od
Salwatora do Dworca Towarowego jak obecnie, następnie tunelem, ul. Mogilską do
pętli TAURON Arena Kraków Wieczysta. Częstotliwość kursowania pozostanie bez
zmian;
• linia 73 – zastępcza linia tramwajowa kursująca na trasie: Czerwone Maki P+R –
Bobrzyńskiego, Grota-Roweckiego, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla, Stradomska,
św. Gertrudy, Starowiślna, Na Zjeździe, Wielicka, Teligi, Ćwiklińskiej – Nowy Bieżanów.
Linia kursować będzie z częstotliwością co 20 minut we wszystkie dni tygodnia;
• linia 79 – zastępcza linia tramwajowa kursująca na trasie: Łagiewniki –
Wadowicka, Kalwaryjska, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Franciszkańska,
Zwierzyniecka, Kościuszki – Salwator. Linia kursować będzie z częstotliwością co 10
minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza godzinami szczytu i w dni wolne;
• linia muzealna 0 - kursy w relacji Muzeum Inżynierii Miejskiej – Kopiec Wandy
zostaną zawieszone. W zmian zostanie zwiększona częstotliwość kursowania w relacji
Muzeum Inżynierii Miejskiej – Cichy Kącik do około 40 minut. Do obsługi linii w każdą
niedzielę i święto kierowane będą w dalszym ciągu dwa zabytkowe pociągi
tramwajowe;
• linie 184 i 484 – będą kursować po swoich stałych trasach. Łączna częstotliwość
kursowania linii w dni powszednie zostanie zwiększona do 15 minut przez cały dzień.
Na trasie Prądnik Czerwony – Swoszowice Poczta (w kierunku Swoszowic Poczty kursy
oznaczone jako linia 484) w okresie międzyszczytowym będzie realizowany co trzeci
kurs (częstotliwość kursowania wyniesie 45 minut), zaś w pozostałych porach i dniach
co drugi kurs - jak obecnie;
• linia 722 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Os. Podwawelskie –
Bułhaka, Monte Cassino (powrót: Konopnickiej, Barska), Dietla, Grzegórzecka, al.
Powstania Warszawskiego, Rondo Mogilskie (poziom „-1”), Lubicz – Lubicz. Powrót ul.
Rakowicką i Lubomirskiego do Ronda Mogilskiego (przejazd po rondzie jezdniami dla
ruchu ogólnego). Linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach: Os.
Podwawelskie, Centrum Kongresowe ICE, Stradom, Starowiślna (na jezdni dla ruchu
ogólnego), Hala Targowa (na jezdni dla ruchu ogólnego), Rondo Grzegórzeckie (na
przystankach A+T), Rondo Mogilskie (w kierunku Lubicz na poziomie „-1”, w kierunku
Os. Podwawelskiego na al. Powstania Warszawskiego po zjeździe z ronda), Lubicz

(przystanek końcowy i początkowy na ul. Lubicz), Uniwersytet Ekonomiczny (na ul.
Lubomirskiego, tylko w kierunku Os. Podwawelskiego). Linia kursować będzie z
następującą częstotliwością: w dni powszednie w godzinach szczytu co 7,5-8 minut,
poza godzinami szczytu co 15 minut, w soboty i dni świąteczne co 10 minut.
Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Dla porządku podajemy ujednolicone zasady zachowania ważności biletów
okresowych ważne od dnia 15.07.2017 r. w związku z: przebudową ul. Basztowej i
węzła „Dworzec Główny” (etap I), przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul.
Grzegórzeckiej oraz przebudową torowiska na Rondzie Kocmyrzowskim im. ks.
Gorzelanego (etap II):

Bilety okresowe wykupione na linie: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 19, 20, 24, 52, 124, 152,
154, 304, 424 i 502 zachowują ważność na trasach stałych i objazdowych tych linii, a
także we wszystkich pojazdach kursujących następującymi ciągami komunikacyjnymi
lub ich fragmentami:
• Rondo Mogilskie – Dworzec Główny Tunel – Politechnika – Dworzec Towarowy –
Nowy Kleparz – Pędzichów – Stary Kleparz – Teatr Bagatela – Filharmonia – Plac
Wszystkich Świętych – Św. Gertrudy – Wawel – Stradom – Starowiślna – Hala Targowa
– Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie;
• Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Dworzec Główny Wschód –
Politechnika – Nowy Kleparz;
• Rondo Mogilskie – Uniwersytet Ekonomiczny – Politechnika – Nowy Kleparz;
• Rondo Mogilskie – Lubicz – Uniwersytet Ekonomiczny;
• Politechnika – Dworzec Główny Zachód;
• Plac Wszystkich Świętych – Poczta Główna – Starowiślna.
Ponadto:
Bilety okresowe wykupione na linię 1 zachowują ważność:
• we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie –
Dworzec Towarowy – Teatr Bagatela – Filharmonia;
• we wszystkich pojazdach na odcinku: Rondo Mogilskie – Politechnika – Nowy
Kleparz – Plac Inwalidów – Cracovia – Jubilat – Centrum Kongresowe ICE – Stradom –
Starowiślna;
• na całej trasie linii 722.
Bilety okresowe wykupione na linię 2 zachowują ważność:
•
•

we wszystkich tramwajach na odcinku Plac Inwalidów – Teatr Bagatela;
na trasie linii 124 i 424 na odcinku Jubilat – Cmentarz Rakowicki.

Bilety okresowe wykupione na linię 3 zachowują ważność:

• we wszystkich pojazdach na odcinku Powstańców Wielkopolskich – Kuklińskiego;
• we wszystkich pojazdach na odcinku Powstańców Wielkopolskich – Korona –
Stradom;
• we wszystkich pojazdach na odcinku Dworcowa – Dworzec Płaszów Estakada.
Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność:
•

we wszystkich autobusach na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów.

Bilety okresowe wykupione na linię 5 zachowują ważność:
• na trasie linii 1 na odcinku Wzgórza Krzesławickie – Uniwersytet Ekonomiczny;
• na trasie linii 4 na odcinku Wzgórza Krzesławickie – Teatr Bagatela;
• na trasie linii 14 na odcinku Wzgórza Krzesławickie – Teatr Bagatela;
• na trasie linii 122 i 422 na odcinku Aleja Przyjaźni – Wzgórza Krzesławickie;
• na trasie linii 138 na odcinku Kombinat – Krowodrza Górka;
• na trasie linii 139 na odcinku Teatr Ludowy – Nowy Kleparz;
• na całej trasie linii 182;
• na trasach linii 202, 212, 222, 232 na odcinku Czyżyny Dworzec – Wzgórza
Krzesławickie;
• na trasie linii 501 na odcinku Teatr Ludowy – Nowy Kleparz;
• na trasie linii 752 na odcinku Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego –
Czyżyny Dworzec.
Bilety okresowe wykupione na linię 9 zachowują ważność:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

na
na
na
na
na
na
na
na
na

trasie linii 125 na odcinku
trasie linii 152 na odcinku
trasie linii 178 na odcinku
trasie linii 182 na odcinku
trasie linii 501 na odcinku
trasie linii 502 na odcinku
całej trasie linii 716;
trasie linii 722 na odcinku
trasie linii 752 na odcinku

Rondo Hipokratesa – Rondo Grzegórzeckie;
Aleja Przyjaźni – Rondo Mogilskie;
Mistrzejowice – Kuklińskiego;
Rondo Piastowskie – Rondo Mogilskie;
Rondo Hipokratesa – Rondo Mogilskie;
Plac Centralny im. R. Reagana – Rondo Mogilskie;
Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie;
Kleeberga – Czyżyny Dworzec.

Bilety okresowe wykupione na linię 10 zachowują ważność:
• na trasie linii 22 na odcinku Łagiewniki – Kombinat;
• na trasie linii 52 na odcinku Łagiewniki – Plac Centralny im. R. Reagana;
• na trasie linii 70 na odcinku Pleszów – Uniwersytet Ekonomiczny;
• na trasie linii 79 na odcinku Łagiewniki – Filharmonia;
• na trasie linii 174 na odcinku Kombinat – Kamieńskiego Wiadukt;
• na trasie linii 178 na odcinku Stella-Sawickiego – Łagiewniki;
• na całej trasie linii 722;
• we wszystkich autobusach na odcinku Kamieńskiego Wiadukt – Rondo
Matecznego – Centrum Kongresowe ICE.

Bilety okresowe wykupione na linię 11 zachowują ważność:
•
•
•
•

na trasie linii 71 na odcinku Łagiewniki – Mały Płaszów;
na trasie linii 73 na odcinku Czerwone Maki P+R – Dworcowa;
we wszystkich tramwajach na odcinku Kuklińskiego – Mały Płaszów;
na trasie linii 178 na odcinku Grota-Roweckiego – Kuklińskiego.

Bilety okresowe wykupione na linię 12 zachowują ważność:
•
•
•
•
•

na
na
na
na
na

trasie linii 22 na odcinku Łagiewniki – Plac Centralny im. R. Reagana;
trasie linii 52 na odcinku Lipińskiego – Plac Centralny im. R. Reagana;
trasie linii 174 na odcinku Klasztorna – Powstańców Wielkopolskich;
trasie linii 178 na odcinku Rondo 308. Dywizjonu – Lipińskiego;
całej trasie linii 722.

Bilety okresowe wykupione na linię 14 zachowują ważność:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

na trasie linii 125 na odcinku Rondo Hipokratesa – Rondo Grzegórzeckie;
na trasie linii 139 na odcinku Rondo Hipokratesa – Plac Inwalidów;
na trasie linii 152 na odcinku Aleja Przyjaźni – Plac Inwalidów;
na trasie linii 159 na odcinku Rondo Piastowskie – Plac Inwalidów;
na trasie linii 178 na odcinku Mistrzejowice – Rondo 308. Dywizjonu;
na trasie linii 182 na odcinku Rondo Piastowskie – Dworzec Główny Wschód;
na trasie linii 501 na odcinku Rondo Hipokratesa – Plac Inwalidów;
na trasie linii 502 na odcinku Plac Centralny im. R. Reagana – Plac Inwalidów;
na całej trasie linii 716;
na trasie linii 752 na odcinku Kleeberga – Czyżyny Dworzec;
we wszystkich autobusach na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów.

Bilety okresowe wykupione na linię 16 zachowują ważność:
•
•
•
•
•
•

na
na
na
na
na
na

trasie linii 123 na odcinku Mistrzejowice – Os. Na Skarpie;
trasie linii 139 na odcinku Mistrzejowice – Aleja Róż;
trasie linii 142 na odcinku DH Wanda – Aleja Róż;
trasie linii 153 i 193 na odcinku Kleeberga – Os. Na Skarpie;
całej trasie linii 716;
trasie linii 752 na odcinku Kleeberga – Czyżyny Dworzec.

Bilety okresowe wykupione na linię 19 zachowują ważność:
•
•
•
•
•
•

na trasie linii 22 na odcinku Borek Fałęcki – Rondo Grzegórzeckie;
na trasie linii 71 na odcinku Borek Fałęcki – Lipska;
na trasie linii 178 na odcinku Łagiewniki – Kuklińskiego;
na trasie linii 184/484 na odcinku Rondo Matecznego – Rondo Mogilskie;
na całej trasie linii 722;
we wszystkich autobusach na odcinku Rondo Matecznego – Centrum Kongresowe

ICE – Jubilat – Cracovia – Plac Inwalidów – Nowy Kleparz.
Bilety okresowe wykupione na linię 20 zachowują ważność:
• na trasie linii 6 i 13 na odcinku Dworcowa – Filharmonia;
• na trasie linii 71 na odcinku Mały Płaszów – Starowiślna;
• na trasie linii 722 na odcinku Starowiślna – Lubicz;
• we wszystkich autobusach na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów –
Cracovia/Cracovia Błonia/Cracovia Stadion.
Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność:
•
•
•
•
•
•
•
•

na
na
na
na
na
na
na
na

trasie linii 70 na odcinku Rondo Czyżyńskie – Pleszów;
trasie linii 123 na odcinku Dunikowskiego – Os. Na Skarpie;
trasie linii 139 na odcinku Rondo Piastowskie – Kombinat;
trasie linii 142 i 572 na odcinku DH Wanda – Kombinat;
trasie linii 153 i 193 na odcinku Os. Piastów – Os. Na Skarpie;
trasie linii 501 na odcinku Rondo Hipokratesa – Bulwarowa;
trasie linii 716 na odcinku Rondo Piastowskie – Plac Centralny im. R. Reagana;
całej trasie linii 752.

Bilety okresowe wykupione na linię 22 zachowują ważność:
•
•
•
•
•
•

na
na
na
na
na
na

trasie linii 8 na odcinku Borek Fałęcki – Stradom;
trasie linii 52 na odcinku Lipińskiego – Plac Centralny im. R. Reagana;
trasie linii 79 na odcinku Łagiewniki – Starowiślna;
trasie linii 174 na odcinku Kombinat – Powstańców Wielkopolskich;
trasie linii 178 na odcinku Rondo 308. Dywizjonu – Lipińskiego;
całej trasie linii 722.

Bilety okresowe wykupione na linię 24 zachowują ważność:
•
•

na trasie linii 50 na odcinku Kurdwanów – Dworzec Towarowy;
we wszystkich autobusach na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów.

Bilety okresowe wykupione na linię 52 zachowują ważność:
• na trasie
• na trasie
• na trasie
• na trasie
• na trasie
• na trasie
Reagana;
• na trasie
• na trasie
• na trasie

linii
linii
linii
linii
linii
linii

22 na odcinku Łagiewniki – Plac Centralny im. R. Reagana;
125 na odcinku Rondo Hipokratesa – Rondo Grzegórzeckie;
139 na odcinku Rondo Hipokratesa – Nowy Kleparz;
152 na odcinku Aleja Przyjaźni – Nowy Kleparz;
159 na odcinku Os. Piastów – Nowy Kleparz;
174 na odcinku Powstańców Wielkopolskich – Plac Centralny im. R.

linii 178 na odcinku Grota-Roweckiego – Mistrzejowice;
linii 182 na odcinku Kleeberga – Dworzec Główny Wschód;
linii 501 na odcinku Rondo Hipokratesa – Nowy Kleparz;

•
•
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na trasie linii 502 na odcinku Plac Centralny im. R. Reagana – Nowy Kleparz;
na całej trasie linii 716, 722 i 752.

