Wakacyjne zmiany w komunikacji tramwajowej
2020-06-29
W poniedziałek, 29 czerwca na okres wakacji wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu
linii tramwajowych. Zmiany związane są także z przebudową układów drogowych przy
drugiej bramie zajezdni tramwajowej w Nowej Hucie, w rejonie przystanku „AWF” oraz
remontem torowiska na skrzyżowaniu ul. Dominikańskiej i św. Gertrudy.

Zmiany w komunikacji tramwajowej:
w związku z przebudową układu drogowego w rejonie przystanku „AWF”
został wyłączony ruch tramwajowy na odcinku „TAURON Arena Kraków
Wieczysta” – „Rondo Czyżyńskie”;
w związku z remontem torowiska na skrzyżowaniu ul. Dominikańskiej i św.
Gertrudy został wyłączony ruch tramwajowy na ul. Franciszkańskiej i
Dominikańskiej;
w związku z przebudową układu torowego przy drugiej bramie zajezdni Nowa
Huta został wyłączony ruch tramwajowy na odcinku „Kombinat” – „Wiadukty”;
pozostaje wyłączony ruch tramwajowy: na ul. Krakowskiej i Legionów
Piłsudskiego oraz na ul. Mrozowej;
zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych na okres
wakacji.

Linie tramwajowe:
nr 1 – kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Wzgórza Krzesławickie” – …
– ul. Starowiślna, ul. Westerplatte, ul. Basztowa, ul. Dunajewskiego, ul.
Podwale, ul. Zwierzyniecka – ... – „Salwator”. Linia kursuje w dni powszednie
z częstotliwością co 10 minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza
godzinami szczytu;
nr 2, 14, 49 – zostały zawieszone;
nr 4 – kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Wzgórza Krzesławickie” –
„Wiadukty”, ul. Kocmyrzowska, al. Andersa, Plac Centralny im. R. Reagana, al.
Jana Pawła II, „Rondo Czyżyńskie”, al. Pokoju, al. Powstania Warszawskiego,
ul.Lubicz – … – „Bronowice Małe”. Częstotliwość kursowania w dni
powszednie pozostaje bez zmian;
nr 5, 6, 10, 16, 17 – w dalszym ciągu są zawieszone;
nr 8 – kursuje po kolejnej trasie czasowo zmienionej: „Borek Fałęcki” – … –
ul. Kalwaryjska, ul. Limanowskiego, ul. Na Zjeździe, ul. Starowiślna, ul.
Westerplatte, ul. Basztowa, ul. Dunajewskiego, ul. Karmelicka – … –
„Bronowice Małe”. Linia kursuje w dni powszednie z częstotliwością co 10
minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza godzinami szczytu;
nr 9 – kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Mistrzejowice” – … – „Rondo
Czyżyńskie”, al. Pokoju, ul. Kotlarska – … – „Nowy Bieżanów P+R”.
Częstotliwość kursowania w dni powszednie pozostaje bez zmian;
nr 12 – nowa stała linia tramwajowa kursująca po następującej trasie:
„Łagiewniki” – ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla,
ul.Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, ul. Mogilska – „TAURON

Arena Kraków Wieczysta”. Linia kursuje tylko w dni powszednie w
godzinach ok. 5.00-20.00, w okresie wakacyjnym z częstotliwością co 20
minut;
nr 13 – kursuje po kolejnej trasie czasowo zmienionej: „Nowy Bieżanów
P+R” – … – ul. Limanowskiego, ul. Na Zjeździe, ul. Starowiślna, ul.
Westerplatte, ul. Lubicz, ul. Rakowicka – „Cmentarz Rakowicki”. Zostało
przywrócone kursowanie linii przez cały dzień we wszystkie dni tygodnia.
Częstotliwość kursowania w dni powszednie pozostaje bez zmian;
nr 18 – kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Czerwone Maki P+R” – … –
ul. św. Gertrudy, ul. Westerplatte, ul. Basztowa, ul. Długa – … – „Krowodrza
Górka”. Częstotliwość kursowania w dni powszednie pozostaje bez zmian;
nr 19 – kursuje w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut przez cały
dzień;
nr 24 – kursuje w dni powszednie z częstotliwością co 10 minut w godzinach
szczytu i co 20 minut poza godzinami szczytu;
nr 52 – kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Os. Piastów” – … – „Rondo
Czyżyńskie”, al. Pokoju, al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubicz – … –
„Czerwone Maki P+R”. Częstotliwość kursowania w dni powszednie
pozostaje bez zmian;
nr 70 – kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Pleszów” – … – „Rondo
Czyżyńskie”, al. Pokoju, al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubicz, ul.
Basztowa, ul. Dunajewskiego, ul. Podwale, ul. Filharmonia – „Salwator”.
Częstotliwość kursowania w dni powszednie pozostaje bez zmian;
nr 71, 78 – zostały zlikwidowane;
nr 74 – nowa linia tymczasowa kursująca po następującej trasie:
„Bronowice” – ul. Królewska, ul. Karmelicka, ul. Dunajewskiego, ul.
Basztowa, ul. Lubicz, ul. Mogilska – „TAURON Arena Kraków Wieczysta”.
Linia kursuje we wszystkie dni tygodnia, w dni powszednie z częstotliwością
co 10 minut przez cały dzień;
nr 76 – kursuje po nowej trasie: „Mistrzejowice” – ul. Srebrnych Orłów, ul.
Mikołajczyka, ul. Broniewskiego, al. Andersa, ul. Bieńczycka, „Rondo
Czyżyńskie”, al. Jana Pawła II, Plac Centralny im. R. Reagana, al. Solidarności,
ul. Ujastek Mogilski – „Kopiec Wandy”. Linia kursuje tylko w dni powszednie
w godzinach szczytu z częstotliwością co 20 minut;
nr 79 – nowa linia tymczasowa kursująca po następującej trasie: „Nowy
Bieżanów P+R” – ul. Teligi, ul. Wielicka, „Dworzec Płaszów Estakada”, ul.
Klimeckiego, ul. Kotlarska, al. Powstania Warszawskiego, ul. Mogilska –
„TAURON Arena Kraków Wieczysta”. Linia kursuje tylko w dni powszednie
w godzinach ok. 5.00-20.00, z częstotliwością co 20 minut.

Zastępcze linie autobusowe:
Na odcinkach wyłączonych z komunikacji tramwajowej zostały uruchomione
następujące zastępcze linie autobusowe:
nr 704 – „Czyżyny Dworzec” – „Rondo Czyżyńskie”, al. Jana Pawła II, ul.
Mogilska – „Rondo Mogilskie”.

Przystanek „Rondo Czyżyńskie” dla obu kierunków funkcjonuje w tej samej
lokalizacji, na al. Jana Pawła II, po zjeździe z ronda w kierunku centrum
Krakowa. Przystanek końcowo-początkowy „Rondo Mogilskie” jest
zlokalizowany na zjeździe z ronda w kierunku ul. Mogilskiej, na jezdni dla
ruchu ogólnego. Przystanki na odcinku „Czyżyny” – „Cystersów” funkcjonują
analogicznie jak dla linii nr 664. Dodatkowo, został uruchomiony przystanek
„Cystersów” w kierunku „Ronda Mogilskiego”, w tymczasowej lokalizacji. Nie
został uruchomiony przystanek „Muzeum Lotnictwa” (w obu kierunkach).
Linia kursuje z częstotliwością: co 7,5 minuty w godzinach szczytu,
co 10 minut poza godzinami szczytu i w dni wolne, co 15 minut w dni wolne
w godzinach wieczornych oraz w dni świąteczne w godzinach porannych;
nr 742 – „Aleja Przyjaźni” – al. Andersa, ul. Boruty-Spiechowicza, al. Jana
Pawła II, Plac Centralny im. R. Reagana, al. Solidarności, ul. Ujastek, ul.
Łowińskiego, ul. Kocmyrzowska – „Wzgórza Krzesławickie” (powrót: ul.
Architektów, ul. Poległych w Krzesławicach). Linia kursuje z częstotliwością co
20 minut we wszystkie dni tygodnia.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:
Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność na stałych
trasach tych linii. Bilety okresowe wykupione na linie, których trasy zostały
tymczasowo zmienione, zachowują ważność na stałych i zmienionych trasach tych
linii. Ponadto:
bilety okresowe wykupione na linię nr 4 zachowują ważność:
we wszystkich pojazdach na odcinku „Rondo Kocmyrzowskie im. ks.
Gorzelanego” – „Bieńczycka” – „Rondo Czyżyńskie”;
na całej trasie linii nr 704 i 742.
bilety okresowe wykupione na linię nr 5 zachowują ważność:
na trasie linii nr 4 na odcinku „Wzgórza Krzesławickie” – „Stary
Kleparz”;
na trasie linii nr 138 na odcinku „Wańkowicza”– „Krowodrza Górka”;
na całej trasie linii nr 182 i 704.
bilety okresowe wykupione na linię nr 6 zachowują ważność:
na trasie linii nr 13 na odcinku „Bieżanowska” – „Teatr Słowackiego”;
na trasie linii nr 24 na odcinku „Kurdwanów P+R” – „Teatr Bagatela”;
we wszystkich pojazdach na odcinku: „Poczta Główna” – „Teatr
Słowackiego – „Stary Kleparz” – „Teatr Bagatela” – „Filharmonia”;
na trasie linii nr 144, 173, 304, 503 na odcinku „Bieżanowska” –
„Jubilat”;
na trasie linii nr 164 na odcinku „Piaski Nowe” – „Jubilat”;
na trasie linii nr 169/469 na odcinku „Tuchowska” – „Jubilat”;
na trasie linii nr 179 na odcinku „Kurdwanów P+R” – „Jubilat”.
bilety okresowe wykupione na linię nr 8 zachowują ważność:
na trasie linii nr 22 na odcinku „Borek Fałęcki” – „Starowiślna”.
bilety okresowe wykupione na linię nr 9 zachowują ważność:

na całej trasie linii nr 704.
bilety okresowe wykupione na linię nr 10 zachowują ważność:
na trasie linii nr 19 na odcinku „Rondo Mogilskie ”– „Łagiewniki”;
na trasie linii nr 22 na odcinku „Starowiślna” – „Łagiewniki”;
na trasie linii nr 52 na odcinku „Rondo Czyżyńskie” – „Stradom”;
na trasie linii nr 70 na odcinku „Pleszów” – „Teatr Słowackiego”;
na całej trasie linii nr 704.
bilety okresowe wykupione na linię nr 13 zachowują ważność:
na trasie linii nr 8 na odcinku „Korona” – „Bronowice”;
we wszystkich pojazdach na odcinku „Starowiślna” – „Stradom”.
bilety okresowe wykupione na linię nr 14 zachowują ważność:
na trasie linii nr 125 na odcinku „Rondo Hipokratesa” – „Rondo
Grzegórzeckie”;
na trasie linii nr 139 na odcinku „Rondo Hipokratesa” – „Plac
Inwalidów”;
na trasie linii nr 152 na odcinku „Rondo Kocmyrzowskie im. ks.
Gorzelanego – „Teatr Bagatela”;
na trasie linii nr 159 na odcinku „Rondo Piastowskie – „Plac
Inwalidów”;
na trasie linii nr 502 na odcinku „DH Wanda” – „Teatr Bagatela”.
bilety okresowe wykupione na linię nr 16 zachowują ważność:
na trasie linii nr 76 na odcinku „Mistrzejowice” – „Plac Centralny im. R.
Reagana” ;
na trasie linii nr 123 na odcinku „Mistrzejowice” – „Os. Na Skarpie” ;
na trasie linii nr 139 na odcinku „Mistrzejowice” – „Aleja Róż” .
bilety okresowe wykupione na linię nr 17 zachowują ważność:
na trasie linii nr 52 na odcinku „Czerwone Maki P+R” – „Rondo
Grzegórzeckie”.
bilety okresowe wykupione na linię nr 52 zachowują ważność:
na całej trasie linii nr 704.
W sobotę, 4 lipca zostaną wprowadzone zmiany na okres wakacji w komunikacji
autobusowej. Informacje na ten temat zostaną podane odrębnym komunikatem.
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