Prace torowe na węźle Dworcowa (24 listopada - 9 grudnia)
2018-11-21
Od dnia 24 listopada br. (sobota) do dnia 9 grudnia br. (niedziela) prowadzona będzie
awaryjna naprawa torowiska w węźle rozjazdowym „Dworcowa” W tym czasie zostanie
wyłączony ruch tramwajowy na odcinku od skrzyżowania ulic Na Zjeździe i Limanowskiego do
wjazdu na estakadę tramwajową od strony ul. Wielickiej.

W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w
funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:
linie 6 i 11 – zostaną zawieszone;
linia 3 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Nowy Bieżanów
P+R - ... - Wielicka - Dworzec Płaszów Estakada - Klimeckiego - Kotlarska Grzegórzecka - Dietla - Starowiślna - ... - Krowodrza Górka.
Przystanek „Starowiślna” w kierunku centrum Krakowa będzie obsługiwany
dwukrotnie: na ul. Dietla i na ul. Starowiślnej. Częstotliwość kursowania w dni
powszednie zostanie zmniejszona do 15 minut;
linia 13 - w dalszym ciągu jest zawieszona ze względu na przebudowę ul.
Królewskiej. W zamian kursuje linia 73po trasie czasowo zmienionej
(szczegółowe informacje poniżej);
linia 24 – będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: Kurdwanów
P+R - ... - Wielicka - Dworzec Płaszów Estakada - Klimeckiego - Kotlarska Grzegórzecka - Dietla - Starowiślna - Westerplatte - Basztowa - Dunajewskiego
- Podwale - Piłsudskiego - Cichy Kącik. Przystanek „Starowiślna” w kierunku
centrum Krakowa będzie obsługiwany dwukrotnie: na ul. Dietla i na ul.
Starowiślnej. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
linia 69 – od nocy 24/25.11.2018 r. (sb/nd) do nocy 09/10.12.2018 r.
(nd/pn) włącznie zostanie zawieszona. W zamian, we wszystkie noce kursować
będzie linia autobusowa 669;
linia 73 – będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: Nowy
Bieżanów P+R - ... - Wielicka - Dworzec Płaszów Estakada - Klimeckiego Kotlarska - Grzegórzecka - Dietla - Stradomska - ... - al. Jana Pawła II - Plac
Centralny im. R. Reagana - al. Andersa - Broniewskiego - Rondo Hipokratesa /
Os. Piastów. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
linia 76 – linia czasowa kursująca po następującej trasie: Kurdwanów P+R –
Witosa – Nowosądecka – Wielicka – Dworzec Płaszów Estakada – Lipska – Mały
Płaszów. Linia kursować będzie z częstotliwością i w godzinach analogicznych
jak linia 6;
linia 77 – linia czasowa kursująca po następującej trasie: Czerwone Maki
P+R – Grota-Roweckiego – Brożka – Wadowicka – Kalwaryjska – Na Zjeździe –
Starowiślna – Franciszkańska – Zwierzyniecka – Kościuszki – Salwator. Linia
kursować będzie z częstotliwością analogiczną, jak linia 11;
linia 79 – linia czasowa kursująca po następującej trasie: Łagiewniki –
Wadowicka – Kalwaryjska – Na Zjeździe – Starowiślna – Westerplatte – Pawia
– Dworzec Towarowy / Krowodrza Górka. Linia kursować będzie z

częstotliwością co 15 minut w dni powszednie oraz co 20 minut w dni wolne
(w dni świąteczne do godziny 8:00 co 30 minut). W dni powszednie, w
godzinach szczytu wszystkie kursy będą realizowane do Krowodrzy Górki.
Poza szczytem i w dni wolne linia będzie kursować tylko do Dworca
Towarowego;
linia 703 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Plac Bohaterów
Getta – Na Zjeździe – Limanowskiego – Wielicka – Bieżanowska. Linia
kursować będzie z częstotliwością co 7,5 minuty w dni powszednie
w godzinach szczytu oraz co 10 minut poza szczytem i w dni wolne (w dni
świąteczne do około godziny 8:00 co 15 minut). Przystanki będą funkcjonować
w następujący sposób:
przystanek końcowy „Plac Bohaterów Getta” będzie zlokalizowany
przy jezdni dla ruchu ogólnego, natomiast przystanek początkowy na
pasie A+T;
przystanek „Podgórze SKA” w obu kierunkach będzie funkcjonować na
pasie A+T;
przystanki „Cmentarz Podgórski”, „Dworcowa” i „Kabel” będą
funkcjonować jak dla linii 669;
przystanek końcowy „Bieżanowska” będzie zlokalizowany
na ul. Wielickiej (w kierunku Wieliczki), natomiast przystanek
początkowy będzie zlokalizowany na ul. Nowosądeckiej.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:
Bilety okresowe wykupione na linie 3, 6, 11, 13 i 24 zachowują ważność we
wszystkich pojazdach na trasach stałych i objazdowych tych linii.
Ponadto:
Bilety okresowe wykupione na linię 3 zachowują ważność:
na trasie linii 79 na odcinku Plac Bohaterów Getta – Dworzec Towarowy / Krowodrza
Górka;
na całej trasie linii 703.
Bilety okresowe wykupione na linię 6 zachowują ważność:
we wszystkich tramwajach na odcinku: Kabel – Dworzec Płaszów Estakada –
Kuklińskiego – Rondo Grzegórzeckie – Hala Targowa – Starowiślna – Stradom;
na trasie linii 1 na odcinku Rondo Grzegórzeckie – Salwator;
na trasie linii 76 na odcinku Kurdwanów P+R – Lipska;

na trasie linii 77 na odcinku Rondo Matecznego – 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 169/469 na odcinku Tuchowska – Jubilat;
na trasie linii 174 na odcinku Kurdwanów P+R – Podgórze SKA;
na trasie linii 179 na odcinku Kurdwanów P+R – Jubilat;
na trasie linii 184/484 na odcinku Kurdwanów P+R – Starowiślna;
na całej trasie linii 703.
Bilety okresowe wykupione na linię 11 zachowują ważność:
we wszystkich tramwajach na odcinku: Mały Płaszów – Kuklińskiego – Rondo
Grzegórzeckie – Hala Targowa – Starowiślna – Stradom – Centrum Kongresowe ICE –
Lipińskiego;
na trasie linii 76 na odcinku Mały Płaszów - Kabel;
na trasie linii 77 na odcinku Czerwone Maki P+R - Starowiślna;
na trasie linii 78 na odcinku Łagiewniki - Mały Płaszów;
na trasie linii 178/478 na odcinku Kuklińskiego – Grota-Roweckiego;
na trasie linii 703 na odcinku Plac Bohaterów Getta – Kabel.
Bilety okresowe wykupione na linię 13 zachowują ważność:
na trasie linii 73 na odcinku Nowy Bieżanów P+R – Stary Kleparz;
na całej trasie linii 703;
w dalszym ciągu zachowują ważność wszystkie zasady wyznaczone w związku z
przebudową ciągu Królewska – Podchorążych - Bronowicka.
Bilety okresowe wykupione na linię 24 zachowują ważność:
na trasie linii 79 na odcinku Rondo Matecznego – Teatr Słowackiego;
na trasie linii 174 na odcinku Kurdwanów P+R – Podgórze SKA;

na trasie linii 184/484 na odcinku Kurdwanów P+R – Starowiślna;
na całej trasie linii 703;
w dalszym ciągu zachowują ważność wszystkie zasady wyznaczone w związku z
przebudową ciągu Królewska – Podchorążych - Bronowicka.

Za zmiany w organizacji ruchu przepraszamy!
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