Modernizacja ul. Cechowej zmiany w KMK
2018-01-31
Uprzejmie informujemy, że w związku z modernizacją od dnia 10.02.2018 r. (sobota) do
odwołania nastąpi całkowite wyłączenie ruchu na ulicy Cechowej, na odcinku do ulicy
Łużyckiej do ulicy Niebieskiej (pętla Piaski Wielkie). W tym czasie zostaną wprowadzone
następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

linia 107 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Dworca Płaszów
do przystanku „Karpińskiego” bez zmian, następnie trasą okrężną: ul. Trybuny
Ludów, Witosa, Halszki, Stojałowskiego, Cechową, Łużycką do przystanku
Łużycka (tymczasowy przystanek końcowo-początkowy). Powrót z przystanku
Łużycka po stałej trasie do Dworca Płaszów. Linia kursować będzie
z częstotliwością co 30 minut we wszystkie dni tygodnia;

linia 133 – będzie kursować na trasie czasowo skróconej: od Łagiewnik do ul.
Bojki bez zmian, następnie ul. Stojałowskiego do pętli Os. Kurdwanów.
Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
linie 169 i 469 – linia 469 zostanie zawieszona. Wszystkie kursy realizowane
dotychczas na obu liniach będą wykonywane na trasie Górka Narodowa –
Zajezdnia Wola Duchacka (jako linia 169);
linia 707 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Bieżanów Potrzask
– po trasie linii 133 do przystanku „Piaski Wielkie”, następnie w lewo w ul.
Niebieską i dalej po trasie linii 107 do pętli Soboniowice. Przystanek „Piaski
Wielkie” będzie w obu kierunkach zlokalizowany na ul. Rżąckiej. Linia będzie
kursować we wszystkie dni tygodnia, z częstotliwością analogiczną jak linia
107 na stałej trasie. Wybrane kursy będą realizowane na trasie skróconej do
pętli Nowy Bieżanów Południe;
linia 733 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Bieżanów Potrzask
– Piaski Wielkie (po trasie linii 133). Linia kursować będzie tylko w dni
powszednie z częstotliwością ułożoną tak, by łącznie z linią 707 zapewnić na
całej trasie ilość kursów wykonywaną normalnie przez linię 133. Wybrane
kursy będą realizowane na trasie skróconej do pętli Nowy Bieżanów Południe;
linia 904 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Prądnika Białego
do przystanku „Kamieńskiego” bez zmian, następnie ul. Sławka, Trybuny
Ludów, Nowosądecką, Wielicką do przystanku „Węzeł Wielicki” i dalej po
stałej trasie do Wieliczki Kampus. Częstotliwość kursowania pozostanie bez
zmian. Przystanek „Bieżanowska” w kierunku Wieliczki Kampus będzie
zlokalizowany na ul. Wielickiej, w kierunku Prądnika Białego na ul.
Nowosądeckiej (na przystanku, który zwykle funkcjonuje dla przeciwnego
kierunku). Przystanki „Piaski Nowe” i „Dauna” będą funkcjonować w stałych
lokalizacjach, ale dla przeciwnych kierunków w stosunku do stałej trasy.
Przystanek „Węzeł Wielicki” w kierunku Prądnika Białego będzie funkcjonował

tylko raz (na ul. Wielickiej).

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linie 107, 133, 169 i 469 zachowują
ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii. Ponadto:

Bilety okresowe wykupione na linię 107 zachowują ważność:
we wszystkich pojazdach na odcinku Dworcowa – Kabel – Bieżanowska - Wlotowa Prokocim Szpital;
we wszystkich pojazdach na odcinku Bieżanowska – Dauna – Piaski Nowe Nowosądecka – Witosa - Kurdwanów P+R;
na trasie linii 707 na odcinku Prokocim Szpital – Soboniowice;
na trasie linii 733 na odcinku Prokocim Szpital – Piaski Wielkie.

Bilety okresowe wykupione na linię 133 zachowują ważność:
we wszystkich pojazdach na odcinku Kurdwanów P+R – Witosa – Nowosądecka –
Piaski Nowe – Dauna – Bieżanowska - Wlotowa – Prokocim Szpital;
we wszystkich pojazdach na odcinku Łagiewniki – Rondo Matecznego – Kamieńskiego
– Bieżanowska – Prokocim Szpital;
na trasie linii 107 na odcinku okrężnym: Nowosądecka – Kurdwanów P+R – Halszki –
Os. Kurdwanów – Łużycka – Nowosądecka (w obu kierunkach);
na trasie linii 707 na odcinku Bieżanów Potrzask – Piaski Wielkie;
na całej trasie linii 733.

Bilety okresowe wykupione na linie 169 i 469 zachowują ważność:
na trasie linii 107 na odcinku Malborska – Łużycka;

we wszystkich pojazdach na odcinku: Malborska – Bieżanowska – Wlotowa – Prokocim
Szpital;
na trasie linii 707 i 733 na odcinku Prokocim Szpital – Piaski Wielkie.

Za utrudnienia przepraszamy!
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