Wakacyjne zmiany w komunikacji miejskiej
2020-07-06
W związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi, od 4 lipca zostały wprowadzone
wakacyjne rozkłady jazdy miejskich linii autobusowych. Zmieniono także trasy kilku linii oraz
przydziały linii do miejskich przewoźników.

Zmiany tras linii i przydziału linii do przewoźników:
nr 106 – została uruchomiona nowa linia kursująca po następującej trasie:
„Łagiewniki” – ul. Brożka, ul. Grota-Roweckiego, ul. Kobierzyńska, ul.
Babińskiego, ul. Skotnicka – „Skotniki Szkoła”. Linia jest obsługiwana przez
operatora Mobilis sp. z o.o. i kursuje w okresie wakacyjnym z częstotliwością
co 30 minut w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza godzinami szczytu i w
dni wolne;
nr 120, 138, 141, 181 – obsługa linii została przekazana do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie. Częstotliwości kursowania
pozostają bez zmian;
nr 136 – została uruchomiona nowa linia kursująca po następującej trasie:
„Łagiewniki” – ul. Brożka, ul. Grota-Roweckiego, ul. Kobierzyńska, ul. Zawiła,
ul. Borkowska, ul. Krygowskiego, ul. Bartla – „Pod Fortem”. Linia jest
obsługiwana przez operatora Mobilis sp. z o.o. i kursuje w okresie wakacyjnym
z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza
godzinami szczytu i w dni wolne;
nr 152 – została wprowadzona korekta stałej trasy: „Plac Centralny im. R.
Reagana” – al. Andersa – … – „Cmentarz Olszanica”. Częstotliwość
kursowania pozostaje bez zmian. Ponadto, w dni wolne w okresie wakacji
wybrane kursy są realizowane na wydłużonej trasie do „Kryspinowa” jako
linia sezonowa nr 352.
nr 178 – kursuje po nowej stałej, skróconej trasie: „Mistrzejowice” – … – ul.
Tischnera – „Łagiewniki”. W okresie wakacyjnym linia kursuje z
częstotliwością co 20 minut w godzinach szczytu, co 30 minut poza godzinami
szczytu oraz co 60 minut w dni wolne;
nr 478 – została zlikwidowana;
nr 501 – zostało przywrócone funkcjonowanie linii we wszystkie dni tygodnia,
przez cały dzień. Obsługa linii została przekazana do Mobilis sp. z o.o. W
okresie wakacyjnym linia kursuje z częstotliwością co 15 minut w godzinach
szczytu oraz co 30 minut poza godzinami szczytu i w dni wolne;
nr 502 – zostałą wprowadzona korekta stałej trasy: „Aleja Przyjaźni” – al.
Andersa – … – „Cracovia Stadion”. Obsługa linii została przekazana do
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie. Częstotliwość
kursowania pozostaje bez zmian;
nr 578 – została uruchomiona nowa linia przyspieszona, kursująca po
następującej trasie: „Mistrzejowice” – ul. Jancarza, ul. Wiślicka, ul.
Stella-Sawickiego, ul. Nowohucka, estakada nad skrzyżowaniem z ul.
Klimeckiego i Kuklińskiego, ul. Powstańców Wielkopolskich, al. Powstańców
Śląskich, ul. Tischnera, ul. Brożka, ul. Grota-Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego –
„Czerwone Maki P+R”.

Linia obsługuje następujące przystanki: „Mistrzejowice”, „Miśnieńska”,
„Łęczycka”, „Wiślicka”, „Stella-Sawickiego”, „Rondo 308 Dywizjonu”, „M1
Nowohucka”, „Podgórze SKA”, „Łagiewniki”, „Borsucza”, „Lipińskiego” (tylko
w kierunku „Czerwonych Maków P+R”), „Grota-Roweckiego” (tylko w kierunku
„Mistrzejowic”), „Norymberska”, „Ruczaj”, „Chmieleniec”, „Czerwone Maki
P+R” (końcowo-początkowy na pętli oraz przelotowy w kierunku
„Mistrzejowic” na ul. Bobrzyńskiego). Linia jest obsługiwana przez operatora
Mobilis sp. z o.o. W okresie wakacyjnym linia kursuje z częstotliwością co 20
minut w godzinach szczytu, co 30 minut poza godzinami szczytu oraz co 60
minut w dni wolne.

Wakacyjne rozkłady jazdy linii autobusowych:
nr 100, 101, 103, 109, 110, 111, 113, 117, 131, 135, 141, 149, 161,
171, 181 – kursują z częstotliwością jak w roku szkolnym. Na niektórych
liniach nastąpiła korekta godzin odjazdów;
nr 102, 107, 112, 120, 122/422, 124/424, 129, 138, 139, 143,
151/451, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 168, 172, 175, 189, 192, 502,
572, 704, 722, 742 – kursują z dotychczasową częstotliwością (z
uwzględnieniem ograniczeń już wprowadzonych w związku z epidemią
koronawirusa). Na niektórych liniach nastąpiła korekta godzin odjazdów;
nr 105/405, 114, 142, 144, 159, 164, 169/469, 173, 184, 194, 501,
503 – kursują w dni powszednie z częstotliwością co 15 minut w godzinach
szczytu oraz co 30 minut poza godzinami szczytu i w dni wolne. Jednocześnie
zostało przywrócone kursowanie linii nr 501 przez cały dzień, we wszystkie dni
tygodnia;
nr 106, 136, 484 – kursują w dni powszednie z częstotliwością co 30 minut w
godzinach szczytu oraz co 60 minut poza godzinami szczytu i w dni wolne;
nr 116, 128 – kursują we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością co 40
minut. Jednocześnie zostało przywrócone kursowanie linii nr 116 przez cały
dzień, we wszystkie dni tygodnia;
nr 123, 125 – kursują w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut w
godzinach szczytu oraz co 40 minut poza godzinami szczytu. W dni wolne
częstotliwość kursowania pozostaje bez zmian;
nr 127 – kursuje w dni powszednie w godzinach ok. 5.00-20.00 z
częstotliwością co 45 minut. W dni wolne kursowanie linii pozostaje
zawieszone (jak zawsze podczas wakacji). W przypadku słonecznej pogody
jest uruchamiana sezonowa linia nr 427;
nr 130, 182 – kursują w dni powszednie z częstotliwością co 15 minut w
godzinach szczytu oraz co 20 minut poza godzinami szczytu. W dni wolne
częstotliwość kursowania pozostaje bez zmian;
nr 132, 166, 413, 429, 475, 482, 511 – w dalszym ciągu są zawieszone;
nr 133 – kursuje w dni powszednie z częstotliwością co 30-35 minut. W dni
wolne częstotliwość kursowania pozostaje bez zmian;
nr 134 – kursuje w dni powszednie z częstotliwością zwiększoną do 20 minut
w godzinach ok. 9.00-18.00, w dni wolne z częstotliwością co 10 minut w
godz. ok. 9.00-18.00 (w przypadku niekorzystnej pogody co 30 minut);

nr 137, 174 – kursują w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut w
godzinach szczytu oraz co 30 minut poza godzinami szczytu. W dni wolne
częstotliwość kursowania pozostaje bez zmian;
nr 140 – kursuje w dni powszednie w godzinach ok. 4.30-20.00 z
częstotliwością co 24 minuty w godzinach szczytu oraz co 30 minut poza
godzinami szczytu. W dni wolne kursowanie linii pozostaje zawieszone;
nr 163, 183, 193 – kursują w dni powszednie z częstotliwością co 30 minut w
godzinach szczytu oraz co 40 minut poza godzinami szczytu i w dni wolne.
Jednocześnie zostało przywrócone kursowanie linii nt 183 przez cały dzień, we
wszystkie dni tygodnia;
nr 176 – kursuje w dni powszednie w godzinach ok. 6.00-20.00 z
częstotliwością co 40 minut. W dni wolne kursowanie linii pozostaje
zawieszone;
nr 178, 578 – kursują w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut w
godzinach szczytu, co 30 minut poza godzinami szczytu oraz co 60 minut w
dni wolne;
nr 179 – kursuje w dni powszednie z częstotliwością co 15 minut. W dni wolne
częstotliwość kursowania pozostaje bez zmian;
nr 537 – kursuje w dni powszednie w godzinach ok. 5.00-20.00 z
częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza
godzinami szczytu. W dni wolne kursowanie linii pozostaje zawieszone.

Wakacyjne linie sezonowe:
Na okres wakacji zostały uruchomione linie sezonowe, kursujące w soboty i dni
świąteczne na następujących trasach:
nr 352 – „Plac Centralny im. R. Reagana” – po trasie linii nr 152 do
przystanku „Olszanica Kapliczka n/ż”, następnie: ul. Olszanicka (bez wjazdu
na pętlę), droga wojewódzka nr 774 – „Kryspinów” (zawracanie na rondzie
u zbiegu DW 774 i DW780).
Linia funkcjonuje na zasadzie wydłużenia wybranych kursów linii nr 152 (po
pięć par kursów w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych) i jest
obsługiwana przez operatora Mobilis sp. z o.o.
Na wydłużonym odcinku trasy linia zatrzymuje się na następujących
przystankach: „Cmentarz Olszanica n/ż” (przelotowy), „Olszanica Bory” (w
obu kierunkach na ul. Olszanickiej, granica strefy taryfowej), „Budzyń Zalew
na Piaskach n/ż” oraz „Kryspinów” (po zawróceniu na rondzie);
nr 427 – „Podgórze SKA” – ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kuklińskiego,
ul. Lipska, ul. Węglarska, ul. Grochowa – „Bagry” (powrót: ul. Grochowa, ul.
Motyla, ul. Goszczyńskiego, Łanowa, ul. Rzebika). Linia funkcjonuje w
godzinach 9.00–20.00 (z czego w godzinach 10.00-18.00 z częstotliwością
co 20 minut, poza tymi godzinami co 30-40 minut).
Linie sezonowe funkcjonują na zasadach analogicznych jak w latach ubiegłych. W
każdy czwartek będzie publikowany komunikat informujący o ich uruchomianiu w
dany weekend (wraz z informacją o uruchomieniu dodatkowych kursów linii nr 134).

W przypadku nieuruchomienia linii nr 352, jej kursy będą realizowane na linii nr
152 (na trasie „Plac Centralny im. R. Reagana” – „Cmentarz Olszanica”). Kursy, które
w zależności od pogody będą realizowane na linii nr 152 lub 352, będą odpowiednio
oznaczone w rozkładach jazdy obu tych linii.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:
Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone na okres wakacji zachowują ważność
na trasach stałych i zmienionych tych linii. Ponadto:
bilety okresowe wykupione na linię nr 132 zachowują ważność:
na trasie linii nr 138 na odcinku „Kombinat” – „Szpital Jana Pawła II”;
na trasie linii nr 172 na odcinku „Kombinat” – „Mackiewicza”.
bilety okresowe wykupione na linie nr 152 i 502, o okresie obowiązywania
rozpoczętym najpóźniej w piątek, 3 lipca zachowują ważność (do końca ich
okresu ważności) na dotychczasowych i nowych trasach. Natomiast bilety o
okresie obowiązywania rozpoczętym w sobotę, 4 lipca lub później zachowują
ważność tylko na nowych trasach.
bilety okresowe wykupione na linię nr 166 zachowują ważność:
we wszystkich pojazdach na odcinku „Grota-Roweckiego” – „Czerwone
Maki P+R”;
na całej trasie linii nr 156.
bilety okresowe wykupione na linię nr 178 o okresie obowiązywania
rozpoczętym najpóźniej w piątek, 3 lipca zachowują ważność (do końca ich
okresu ważności) na dotychczasowej stałej trasie (do „Pod Fortem” i „Skotnik
Szkoły”) oraz na całej trasie linii nr 106 i 136. Natomiast bilety o okresie
obowiązywania rozpoczętym w sobotę, 4 lipca lub później zachowują ważność
tylko na nowej trasie (do „Łagiewnik”).
bilety okresowe wykupione na linię nr 511 zachowują ważność:
na całej trasie linii nr 182.
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