Zmiany w KMK od piątku do poniedziałku
2018-06-05
Komunikaty dotyczące zmian w komunikacji tramwajowej.

Wyłącznie ruchu tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie - Dworzec
Główny Tunel - Politechnika, w związku z modernizacją monitoringu w
tunelu tramwajowym od 8 czerwca 2018 r. (od godz. 22:00) do 10 czerwca
2018 r. oraz od 15 czerwca 2018 r. (od godz. 22:00) do 17 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje:
W związku z prowadzoną modernizacją systemu monitoringu w tunelu tramwajowym,
od dnia 08.06.2018 r. od ok. godz. 22:00 do 10.06.2018 r. oraz od dnia 15.06.2018 r.
od ok. godz. 22:00 do 17.06.2018 r. zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku
Rondo Mogilskie - Dworzec Główny Tunel - Politechnika. W tym czasie zostaną
wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej
w Krakowie

linia 5 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Wzgórz
Krzesławickich do Ronda Mogilskiego bez zmian, następnie ul. Lubicz,
Basztową, Długą, Kamienną do Dworca Towarowego, gdzie linia wróci na stałą
trasę do Krowodrzy Górki. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;

linia 17 – w dniach 10 i 17.06.2018 r. będzie zawieszona;

linia 19 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Borku Fałęckiego
do Ronda Mogilskiego bez zmian, następnie ul. Lubicz i Rakowicką do
Cmentarza Rakowickiego. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian.
Uwaga! W związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego na ul. Dominikańskiej
powyższa zmiana trasy obowiązuje również w dniu 11.06.2018 r.
(poniedziałek);

linia 50 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Kurdwanowa P+R
do Ronda Mogilskiego bez zmian, następnie ul. Lubicz, Basztową, Długą,
Kamienną do Dworca Towarowego, gdzie linia wróci na stałą trasę do
Krowodrzy Górki. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:
Bilety okresowe wykupione na linie 5, 17, 19 i 50 zachowują ważność na trasach
stałych i zmienionych tych linii.
Bilety okresowe wykupione na linie 5 i 50 zachowują ważność:
- na trasie linii 3 na odcinku Dworzec Towarowy – Dworzec Główny;
- na trasach linii 192 i 501 na odcinku Rondo Mogilskie – Nowy Kleparz.
Bilety okresowe wykupione na linię 17 zachowują ważność:
- na trasie linii 52 na odcinku Czerwone Maki P+R – Rondo Mogilskie.
Bilety okresowe wykupione na linię 19 zachowują ważność:
- na trasie linii 3 na odcinku Dworzec Towarowy – Plac Bohaterów Getta;
- na trasach linii 5 i 50 na odcinku Rondo Mogilskie – Dworzec Towarowy;
- na trasach linii 192 i 501 na odcinku Rondo Mogilskie – Nowy Kleparz.

Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Franciszkańskiej i Dominikańskiej w związku z wymianą zwrotnicy na ul. Dominikańskiej
- od 9 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.
W związku z koniecznością wymiany zwrotnicy zjazdowej na ul. Dominikańskiej, w
dniach 09-11.06.2018 r. (sobota - poniedziałek) zostanie wyłączony ruch tramwajowy
na ul. Franciszkańskiej i Dominikańskiej. W tym czasie zostaną wprowadzone zmiany
w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Zmiany obowiązujące w dniach 09-11.06.2018 r. (sobota - poniedziałek) będą
następujące:

linia 1 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Wzgórz
Krzesławickich do Poczty Głównej bez zmian, następnie ul. Westerplatte,
Basztową, Dunajewskiego, Straszewskiego do przystanku „Filharmonia”, gdzie
linia wróci na stałą trasę do Salwatora. Częstotliwość kursowania pozostanie

bez zmian;

linia 2 – zostanie zawieszona;

linia 6 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej (okrężnej): od
Kurdwanowa P+R do przystanku „Stradom” bez zmian, następnie ul. Dietla,
Starowiślną do przystanku Poczta Główna. Powrót ul. Św. Gertrudy i
Stradomską. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;

linia 8 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Borku Fałęckiego
do ul. Św. Gertrudy bez zmian, następnie ul. Westerplatte, Basztową,
Dunajewskiego do Teatru Bagatela, gdzie linia wróci na stałą trasę do
Bronowic Małych. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian. Przystanek
„Św. Gertrudy” będzie funkcjonował tylko w kierunku Borku Fałęckiego;

linia 10 – będzie kursować na kolejnej trasie czasowo zmienionej: od Kopca
Wandy do Ronda Mogilskiego bez zmian, następnie al. Powstania
Warszawskiego, ul. Grzegórzecką, Dietla do przystanku „Stradom”, gdzie linia
wróci na swoją trasę do Łagiewnik. Częstotliwość kursowania pozostanie bez
zmian;

linia 13 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej (okrężnej): od
Nowego Bieżanowa P+R do przystanku „Wawel” bez zmian, następnie ul. Św.
Gertrudy (bez obsługi przystanku „Św. Gertrudy”) do Poczty Głównej. Powrót
ul. Starowiślną, Dietla do ul. Krakowskiej. Częstotliwość kursowania
pozostanie bez zmian;

linia 18 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Czerwonych
Maków P+R do ul. Św. Gertrudy bez zmian, następnie ul. Westerplatte,
Basztową do przystanku „Stary Kleparz”, gdzie linia wróci na stałą trasę do
Krowodrzy Górki. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian. Przystanek
„Św. Gertrudy” będzie funkcjonował tylko w kierunku Czerwonych Maków
P+R;

linia 19 – będzie kursować na trasie czasowo zmienionej: od Borku Fałęckiego
do Ronda Mogilskiego bez zmian, następnie ul. Lubicz i Rakowicką do
Cmentarza Rakowickiego. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;

linia 52 – będzie kursować po stałej trasie. W dniu 11.06.2018 r.
(poniedziałek) częstotliwość kursowania zostanie zmniejszona do 7,5 minuty
przez cały dzień;

linia 69 – w noce 09/10 oraz 10/11.06.2018 r. będzie kursować na trasie
czasowo zmienionej: od Nowego Bieżanowa P+R do przystanku „Poczta
Główna” bez zmian, następnie ul. Westerplatte do przystanku „Dworzec
Główny”, gdzie linia wróci na stałą trasę do Krowodrzy Górki. Częstotliwość
kursowania pozostanie bez zmian;

linia 73 – zastępcza linia tramwajowa kursująca na trasie: Salwator –
Kościuszki, Zwierzyniecka, Podwale, Karmelicka, Królewska, Bronowicka –
Bronowice. Linia kursować będzie z częstotliwością co 20 minut w sobotę i w
niedzielę, co 7,5 minuty w poniedziałek w godzinach szczytu i co 15 minut w
poniedziałek poza godzinami szczytu;

linia 0 – w dniu 10.06.2018 r. kursy w relacji Muzeum Inżynierii Miejskiej –
Cichy Kącik będą wykonywane na trasie czasowo zmienionej: od Muzeum
Inżynierii Miejskiej do przystanku „Wawel” bez zmian, następnie
ul. Św. Gertrudy (bez obsługi przystanku „Św. Gertrudy”), Westerplatte,
Basztową, Dunajewskiego, Podwale do przystanku „Uniwersytet Jagielloński”,
gdzie linia powróci na stałą trasę do Cichego Kącika. Powrót do Muzeum
Inżynierii Miejskiej oraz kursy na trasie Muzeum Inżynierii Miejskiej - Kopiec
Wandy (w obu kierunkach) pozostają bez zmian.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:
Bilety okresowe wykupione na linie 1, 2, 6, 8, 10, 13, 18 i 19 zachowują ważność
na trasach stałych i zmienionych tych linii.

Bilety okresowe wykupione na linię 2 zachowują ważność:
- na trasie linii 124/424 na odcinku Jubilat – Cmentarz Rakowicki.

Bilety okresowe wykupione na linię 6 zachowują ważność:
- na trasie linii 1 na odcinku Poczta Główna – Salwator;
- na trasie linii 144, 173, 304 i 503 na odcinku Bieżanowska – Jubilat;
- na trasie linii 164 na odcinku Piaski Nowe – Jubilat;
- na trasie linii 179 na odcinku Kurdwanów P+R – Jubilat.

Bilety okresowe wykupione na linię 10 zachowują ważność:
- we wszystkich tramwajach na odcinku Starowiślna – Poczta Główna;
- na trasie linii 19 na odcinku Łagiewniki – Lubicz.

Bilety okresowe wykupione na linię 13 zachowują ważność:
- na trasie linii 8 na odcinku Korona – Bronowice;
- na trasie linii 144 na odcinku Jerzmanowskiego – Biprostal;
- na trasie linii 304 i 503 na odcinku Nowy Bieżanów Południe – Plac Inwalidów.

Bilety okresowe wykupione na linię 18 zachowują ważność:
- na trasie linii 124/424 na odcinku Centrum Kongresowe ICE – Dworzec Główny.

Bilety okresowe wykupione na linię 19 zachowują ważność:
- na trasie linii 3 na odcinku Dworzec Towarowy – Dworzec Główny;
- na trasach linii 5 i 50 na odcinku Rondo Mogilskie – Dworzec Towarowy (dotyczy

trasy objazdowej przez ul. Lubicz, Basztową i Długą i obowiązuje tylko w dniach
09-10.06.2018 r.);
- na trasach linii 192 i 501 na odcinku Rondo Mogilskie – Nowy Kleparz.
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