Funkcjonowanie KMK w Noc Sylwestrową
2017-12-27
Uprzejmie informujemy, że w Noc Sylwestrową 31.12.2017/01.01.2018 r. w związku ze
spodziewanym zwiększonym zapotrzebowaniem na przewozy zostanie wzmocniona oferta
nocnej Komunikacji Miejskiej w Krakowie, która kursować będzie według następującego
porządku:

linie 62, 64, 69 – w godzinach 22:30 – 2:30 kursować będą z
częstotliwością zwiększoną do 15 minut, a następnie jak w noce pt/sb – sb/nd, czyli
co 30 minut. Do obsługi linii będzie kierowany tabor o maksymalnej pojemności;
linia 60 – dodatkowa nocna linia tramwajowa kursująca po następującej trasie: Borek
Fałęcki – Zakopiańska, Wadowicka, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św.
Gertrudy, Dominikańska, Franciszkańska, Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego,
Basztowa, Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, Kotlarska, Klimeckiego, Lipska – Mały
Płaszów. Linia kursować będzie w godzinach 22:30 – 2:30 z częstotliwością co 30
minut;
linia 65 – dodatkowa nocna linia tramwajowa kursująca po następującej trasie
(Uwaga! Zmiana trasy w stosunku do roku ubiegłego): Kurdwanów – Witosa,
Nowosądecka, Wielicka, Limanowskiego, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św.
Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Mogilska, al. Jana Pawła II, Plac Centralny im. R.
Reagana, al. Andersa, Kocmyrzowska – Wzgórza Krzesławickie. Linia kursować będzie
w godzinach 22:30 – 2:30 z częstotliwością co 30 minut;
linia 601 – kursować będzie po wydłużonej trasie: Mydlniki – aleja Róż bez zmian,
następnie al. Przyjaźni, al. Solidarności do końcówki Bulwarowa. Linia kursować
będzie z częstotliwością zwiększoną do 30 minutw godzinach 22:30 – 2:30, a
następnie ze zwykłą częstotliwością co 60 minut;
linia 604 – dodatkowa nocna linia autobusowa kursująca po następującej
trasie: Prądnik Biały – jak linia904 do przystanku „Kosocicka”, a następnie ul. Mała
Góra i Aleksandry do Nowego Bieżanowa Południe. Linia kursować będzie w
godzinach 22:30 – 2:30, realizując trzy kursy w ciągu godziny. Rozkład jazdy zostanie
ułożony w taki sposób, by uzupełniała ona kursy linii 904, zwiększając ich łączną
częstotliwość do 15 minut;
linie 608 i 610 – w godzinach 22:30 – 2:30 kursować będą z
częstotliwością zwiększoną do 15 minut, a następnie ze zwykłą częstotliwością co 60
minut;
linia 611 – w godzinach 22:30 – 2:30 kursować będzie z
częstotliwością zwiększoną do 30 minut, a następnie jak w noce pt/sb – sb/nd, czyli
co 60 minut;

linia 637 – kursować będzie od godziny 22:30, z częstotliwością co 30 minut przez
całą noc;
linie 642 i 902 – w godzinach 22:30 – 2:30 kursować będą z
częstotliwością zwiększoną do 30 minut, a następnie ze zwykłą częstotliwością co 60
minut;
linia 903 - kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy. Kursy z Czerwonych
Maków P+Rrealizowane będą o godzinie 1:35 i 2:35, natomiast ze Skawiny o
godzinie 2:05 i 3:05;
linia 904 - kursować będzie z częstotliwością co 60 minut. Rozkład jazdy
zostanie zmieniony w związku z brakiem postojów na przystanku "Dworzec
Główny" do godziny 2:30;
linie 605, 612, 643, 915, 917, 937 – kursować będą jak w noce pt/sb i sb/nd.
W celu zapewnienia regularności kursowania linii nocnych w godzinach od
ok. 23:00 do ok.2:30 zostaną skoordynowane ze sobą rozkłady jazdy:
linie 601, 608, 611 (w obu kierunkach) tworząc ok. 7,5-minutowy takt kursowania;
linie 604, 610, 904 (w obu kierunkach) tworząc ok. 7,5-minutowy takt kursowania;
linie 601, 611 (w obu kierunkach) tworząc ok. 15-minutowy takt kursowania.
W godzinach ok. 22:30 – 2:30 ze względu na wysoką częstotliwość kursowania
linii nocnych rozkłady jazdy nie będą przewidywać postoju na przystanku "Dworzec
Główny" w celu dokonania przesiadki pomiędzy liniami. Po godzinie 2:30 komunikacja
nocna funkcjonować będzie tak, jak w weekendy tj. z tzw. „zlotami” (ok. 5 min postój
na przystanku "Dworzec Główny").
Jednocześnie przypominamy, że w Nowy Rok (01.01.2018 r.) Komunikacja
Miejska w Krakowie funkcjonować będzie wg świątecznych rozkładów jazdy z
ograniczeniami na niektórych liniach w godzinach porannych.
Naszym Pasażerom życzymy udanej zabawy sylwestrowej i
szczęśliwego Nowego Roku!
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