Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Karmelickiej
2019-06-28
W czwartek, 4 lipca ruszą prace serwisowe na torowisku przy Teatrze Bagatela. Decyzją
Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK przywrócona zostanie możliwość obustronnego
parkowania na ul. Siemiradzkiego. Wykonawca inwestycji wprowadzi w życie zmiany. Na
podstawie poczynionych przez WMIR obserwacji ruchu w terenie uznano jednak, iż na ul.
Siemiradzkiego warunki drogowe pozwalają na przywrócenie możliwości parkowania.

Zmiany od soboty, 29 czerwca:
29 czerwca rozpoczną się prace związane z modernizacją ul. Karmelickiej. W trakcie
prac zostaną wymienione: torowisko i trakcja tramwajowa oraz nawierzchnia
skrzyżowań. Poprawione zostaną chodniki.
Informacje dla kierowców:
Ulica Karmelicka na odcinku od ul. Garbarskiej do skrzyżowania z Alejami Trzech
Wieszczów zostanie całkowicie zamknięta. Dodatkowo na ulicach: Batorego,
Garbarskiej Grabowskiego, Kremerowskiej, Michałowskiego, Rajskiej, Siemiradzkiego,
a także Karmelickiej (odcinek od ul. Garbarskiej do skrzyżowania ul. Dunajewskiego i
Podwale) zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Na zakończeniach tych ulic
pojawią się specjalne miejsca dla dostawców.
Na ulicy Kochanowskiego (odcinek od ul. Grabowskiego do ul. Michałowskiego) będzie
obowiązywać ruch jednokierunkowy.
Od poniedziałku, 1 lipca kierowcy posiadający abonament podstref P1 II i P1 IV będą
mogli pozostawić samochody na parkingu przy ul. Rajskiej (wjazd od ul. Dolnych
Młynów). Przed wjazdem na parking należy zgłosić się do parkingowego i
pobrać kartę parkingową umożliwiającą postój.
W związku z dużą ilością abonamentów obowiązujących na terenie podstref P1 II i P1
IV – parking będzie dostępny tylko dla mieszkańców i przedsiębiorców z ul.
Karmelickiej oraz wszystkich przecznic, na których wprowadzono ruchu
dwukierunkowy (ulice: Siemiradzkiego, Grabowskiego, Kremerowska, Michałowskiego,
Batorego, Rajska, Garbarska) posiadających abonament tych podstref.
Informacje dla pasażerów Komunikacji Miejskiej w Krakowie:
Wyłączony zostanie ruch autobusów na ul. Karmelickiej. W związku z tym
wprowadzone zostaną zmiany w trasach linii nr 664, 704 i 713.

linia 664 – kursuje po trasie czasowo zmienionej: Os. Piastów – … – Basztowa –
Krowoderska – al. Słowackiego – Kazimierza Wielkiego – Smoluchowskiego –
Lea – Piastowska – Bronowicka – … – Bronowice Małe. Powrót: Bronowice Małe
– … – Bronowicka – Przybyszewskiego – Zarzecze – Lea – Smoluchowskiego –

Kazimierza Wielkiego – Łobzowska – Garbarska – Basztowa – … – Os. Piastów.
Dokładne informacje na temat funkcjonowania przystanków na odcinku Stary
Kleparz – Bronowice Małe znajdują się poniżej. Linia funkcjonuje we wszystkie
noce w tygodniu;

linia 704 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Bronowice Małe –
Na Błonie – Balicka – Bronowicka – Przybyszewskiego – Zarzecze – Lea –
Smoluchowskiego – Kazimierza Wielkiego – Łobzowska – Garbarska –
Basztowa – Stary Kleparz. Powrót: Stary Kleparz – Basztowa – Krowoderska –
al. Słowackiego – Kazimierza Wielkiego – Smoluchowskiego – Lea – Piastowska
– Bronowicka – Balicka – Na Błonie – Bronowice Małe. Lista przystanków
z dokładną lokalizacją znajduje się poniżej. Linia w okresie wakacji kursuje
z częstotliwością co 6 minut w dni powszednie w godzinach szczytu, co 8
minut w pozostałych godzinach w dni powszednie oraz co 7,5 minuty
w soboty i święta, za wyjątkiem okresu do godziny 09:00 w święta, kiedy
kursuje co 10 minut;

linia 713 – zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Bronowice –
Bronowicka – Przybyszewskiego – Zarzecze – Lea – Smoluchowskiego –
Kazimierza Wielkiego – Łobzowska – Garbarska – Basztowa – Stary Kleparz.
Powrót: Stary Kleparz – Basztowa – Krowoderska – al. Słowackiego –
Kazimierza Wielkiego – Smoluchowskiego – Lea – Piastowska – Bronowicka –
Bronowice. Lista przystanków z dokładną lokalizacją znajduje się poniżej. Linia
w okresie wakacji kursuje z częstotliwością co 6 minut w dni powszednie
w godzinach szczytu, co 8 minut poza godzinami szczytu, co 16 minut
w godzinach wieczornych oraz co 15 minut w soboty i święta, za wyjątkiem
okresu do godziny 09:00 w święta, kiedy kursuje co 20 minut.

Zmiany od czwartku, 4 lipca:
Od 4 do 31 lipca naprawiany będzie fragment torowiska tramwajowego na ul.
Karmelickiej w rejonie Teatru Bagatela. Roboty będą polegały na wymianie szyn w
łukach torowych i krzyżownic w węźle rozjazdów od strony ul. Karmelickiej.
Informacje dla kierowców:
Dojazd dla kierowców do ul. Karmelickiej (odcinek między Teatrem Bagatelą a ul.
Garbarską) będzie możliwy jedynie od strony ul. Garbarskiej. Wjazd w ul. Karmelickiej
od strony ul. Dunajewskiego zostanie zamknięty.

Informacje dla pasażerów Komunikacji Miejskiej w Krakowie:
Komunikacja tramwajowa w ciągu ulic Dunajewskiego-Podwale będzie funkcjonowała
bez zmian.
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