Naprawa torowiska na pętli Dworzec Towarowy (etap II)
2017-07-20
Szanowni Pasażerowie!
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w
dniach 22-23.07.2017 r. (sobota - niedziela) kontynuowane będą prace naprawcze
infrastruktury torowej na pętli „Dworzec Towarowy”. W tym czasie zostanie wyłączony ruch
tramwajowy na odcinku Dworzec Towarowy – Krowodrza Górka.
Przypominamy, że w dalszym ciągu trwa przebudowa ul. Basztowej wraz z węzłem
rozjazdowym „Dworzec Główny” (etap I), modernizacja torowiska tramwajowego na Rondzie
Kocmyrzowskim im. ks. Gorzelanego (etap II) oraz przebudowa wiaduktu kolejowego na ul.
Grzegórzeckiej.
Mając na uwadze powyższe, w dniach 22-23.07.2017 r. Komunikacja Miejska w Krakowie
będzie funkcjonować w następujący sposób:
linie 3 i 18 – zostaną zawieszone. W zamian, zostanie uruchomiona zastępcza linia
tramwajowa nr 78 kursująca na trasie: Czerwone Maki P+R – Dworzec Towarowy po trasie
linii 18, następnie w prawo i dalej po obecnej trasie objazdowej linii 3 (tunelem, al.
Powstania Warszawskiego, ul. Klimeckiego, przez estakadę nad dworcem Kraków Płaszów)
do Nowego Bieżanowa. Linia kursować będzie z częstotliwością co 20 minut (z wyjątkiem
godzin 5:00 – 8:00 w niedzielę, kiedy kursować będzie co 30 minut);
linia 50 – będzie kursować na trasie skróconej Kurdwanów – Dworzec Towarowy.
Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
linia 69 – w noce 22/23 – 23/24.07.2017 r. (sb/nd – nd/pn) zostanie zawieszona. W zamian,
kursować będzie linia autobusowa 669;
linia 750 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Krowodrza Górka – Krowoderskich
Zuchów, Wybickiego, Doktora Twardego, Prądnicka, al. Słowackiego, Pawia, Szlak,
Warszawska, Kurniki – Dworzec Główny Zachód (powrót ul. Pawią). Linia zatrzymywać się
będzie na następujących przystankach: Krowodrza Górka, Krowodrza Urzędy Skarbowe,
Bratysławska (w obu kierunkach na ul. Doktora Twardego), Szpital Narutowicza, Nowy
Kleparz (w kierunku Dworca Głównego Zachód na al. Słowackiego, w kierunku Krowodrzy
Górki na łączniku między al. Słowackiego i ul. Prądnicką), Politechnika (w kierunku Dworca
Głównego Zachód na ul. Pawiej, jak dla linii 501 w kierunku Nowej Huty, w
kierunku Krowodrzy Górki na przystanku A+T), Dworzec Główny Zachód (końcowy na ul.
Kurniki, początkowy na ul. Pawiej). Linia 750 będzie kursować z częstotliwością co 5 minut w
godzinach 9:00 – 20:00, poza tymi godzinami co 7,5 minuty.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:
Bilety okresowe wykupione na linie: 3, 5, 18, 50 zachowują ważność na całej
trasie linii zastępczej 750. Ponadto:
Bilety okresowe wykupione na linię 3 zachowują ważność:
na trasie linii 78 na odcinku Nowy Bieżanów – Nowy Kleparz.
Bilety okresowe wykupione na linię 18 zachowują ważność:
na trasie linii 164 na odcinku Centrum Kongresowe ICE - Zdrowa;

na całej trasie linii 194.
Bilety okresowe wykupione na linię 50 zachowują ważność:
na trasie linii 164 na odcinku Piaski Nowe – Zdrowa.

W dalszym ciągu obowiązują także wszystkie zasady zachowania ważności
biletów okresowych wyznaczone w związku z pozostałymi zmianami w
funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej i autobusowej: przebudową węzła "Dworzec
Główny", wyłączeniem ruchu tramwajowego na ul. Grzegórzeckiej oraz remontem
torowiska na Rondzie Kocmyrzowskim im. ks. Gorzelanego.

Przepraszamy za utrudniena!
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