16. PZU Cracovia Maraton: zmiany w organizacji ruchu
2017-04-29
Od 28 do 30 kwietnia odbędą się Krakowskie Spotkania Biegowe z największą i najważniejszą
imprezą trzydniowych zmagań zawodowców i amatorów – niedzielnym 16. PZU Cracovia
Maraton. W związku z tymi wydarzeniami sportowymi wprowadzone zostaną zmiany w
organizacji ruchu i w komunikacji miejskiej.
Zmiany w organizacji ruchu
Zmiany w organizacji komunikacji miejskiej

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej
szczegółowymi komunikatami o zmianach i ograniczeniach w ruchu kołowym i ruchu
pieszych oraz o organizacji komunikacji miejskiej.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, liczymy na wyrozumiałość, zachęcamy do
wspierania biegaczy gorącym dopingiem.
Zapraszamy do stref aktywności znajdujących się w pobliżu startu i mety
poszczególnych biegów.

Zmiany w organizacji ruchu

16. PZU Cracovia Maraton - 30 kwietnia, godz. 9:00- 15:00

START: Rynek Główny na wysokości ul. Siennej, ul. Grodzka, św. Idziego, Podzamcze,
Powiśle, ul. Zwierzyniecka, al. Krasińskiego, al. 3 Maja (deptak), ul. Piastowska
(chodnik i zatoka parkingowa), ul. Na Błoniach, al. Focha (deptak), al. Krasińskiego,
Most Dębnicki (dwa pasy ruchu jezdni pod prąd oraz lewy pas w kierunku tunelu), ul.
Konopnickiej (jezdnią pod prąd) do Ludwinowskiej, ul. Rollego do Bulwaru
Podolskiego, ul. Zabłocie, pod Mostem Kotlarskim łącznicą na Most Kotlarski, ul.
Kotlarska, na Rondzie Grzegórzeckim jezdnią w al. Pokoju do pierwszej przełączki,
następnie przejście na jezdnie pod prąd, al. Pokoju do ul. Lema, ul. Lema (jezdnią pod
prąd - pas ruchu przy pasie rozdzielającym jezdnie) do ostatniej zawrotki w kierunku
ul. Mogilskiej, dalej ul. Lema (pod prąd – prawym pasem ruchu od strony pasa
rozdzielającego jezdnie) do al. Pokoju, powrót tą samą jezdnią al. Pokoju (z prądem),
aż do przełączki przed ul. Kordylewskiego, następnie przejście na jezdnię pod prąd,
Rondo Grzegórzeckie, ul. Kotlarska (jezdnia pod prąd) do łącznicy, ul. Podgórska –
wbiegnięcie na Bulwary, Bulwar Kurlandzki, Bulwar Inflancki, Bulwar Czerwieński do
ul. Podzamcze, ul. Św. Idziego, Grodzka. META: Rynek Główny (na wysokości ul.
Siennej).

Utrudnienia w ruchu:
Zamknięcia ulic lub ich odcinków:
Od godz. 6:00 do 18:00:
Rynek Główny, ul. Grodzka,
Od godz. 7:30 do 15:00 – pozostałe ulice na trasie biegu w tym między innymi:
al. Krasińskiego zamknięta w obu kierunkach (od al. Focha w kierunku ul.
Kościuszki dopuszczone wyłącznie pojazdy KMK po wydzielonym pasie);
al. Mickiewicza zamknięta w obu kierunkach (od ul. Czarnowiejskiej w stronę
Mostu Dębnickiego). Wyjazd z ul. Czarnowiejskiej do al. Mickiewicza tylko w
kierunku Placu Inwalidów. Ul. Reymonta: wyjazd do al. Mickiewicza tylko w
lewo. Wyjazd z ul. Piłsudskiego (i ulic do niej dochodzących) w prawo w al.
Mickiewicza i dalej w kierunku al. Słowackiego. Wyjazd z ulic: Olendry,
Kadrówki, Ingardena będzie możliwy do al. Mickiewicza i dalej przez istniejącą
zawrotkę w kierunku ul. Czarnowiejskiej;
al. Focha (wjazd w al. Krasińskiego tylko dla autobusów KMK);
al. 3 Maja (wyjazd z ulic: ul. Oleandry, Kadrówki, Ingardena tylko do al.
Mickiewicza);
Plac Wszystkich Świętych, ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Powiśle (wyjazd z
parkingu na pl. Na Groblach wygrodzonym pasem w stronę ul.
Zwierzynieckiej);
ul. Konopnickiej, Most Dębnicki: zamknięta jezdnia w stronę centrum oraz
wyłączony lewy pas w kierunku tunelu. Wyjazd z ul. Kościuszki tylko w prawo
na Most Dębnicki. Brak wyjazdu z ul. Orawskiej do ul. Konopnickiej, dojazd ul.
Długosza i ul. Kalwaryjską. Wyjazd z ul. Zamkowej będzie możliwy
wygrodzonym buspasem pod prąd do Ronda Grunwaldzkiego;
ul. Barska do Ludwinowskiej, Ludwinowska (wyjazd z ul. Zatorskiej i Tureckiej
oraz z osiedla przy ul. Ludwinowskiej będzie możliwy wygrodzonym pasem w
kierunku ul. Jana Długosza), ul. Rollego, ul. Zabłocie, ul. Kotlarska, ul. Herlinga
Grudzińskiego od ul. Dekerta: zamknięta jezdnia w stronę Ronda
Grzegórzeckiego. Brak możliwości wjazdu i wyjazdu na teren Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dojazd do ul. Podgórskiej od
Ronda Grzegórzeckiego ul. Kotlarską lub ul. Daszyńskiego. Dojazd do ul.
Gęsiej ul. Podgórską;
aleja Pokoju zamknięta w obu kierunkach od Ronda Grzegórzeckiego do
Ronda Dywizjonu 308:
- rękaw: al. Pokoju: wyjazd z ul. Kordylewskiego w stronę Ronda
Grzegórzeckiego;
- wyjazd z ul. Rogozińskiego zamknięty – objazd do al. Pokoju ulicami:
Grzegórzecka, Fabryczna;
- rękaw: al. Pokoju na odcinku od ul. Ofiar Dąbia do ul. Fabrycznej będzie
wprowadzony ruch dwukierunkowy na jezdni południowej. Dojazd do osiedla
Wiślane Tarasy oraz rejonu „starej” Grzegórzeckiej (w między innymi do

kościoła przy ul. Bobrowskiego) al. Pokoju od ul. Ofiar Dąbia;
- ul. F. Nullo, Cystersów, Fabryczna, Zwycięstwa, Świtezianki, Kosynierów
(ulice po lewej stronie al. Pokoju jadąc od Ronda Grzegórzeckiego) – dojazd
tylko od ul. Mogilskiej;
- dojazd do firm zlokalizowanych przy al. Pokoju (prawa strona na odcinku ul.
Widok – Rondo Dywizjonu 308) będzie możliwy ulicami: Ofiar Dąbia, a
następnie jezdnią Al. Pokoju zgodnie z kierunkiem ruchu - wyjazd wyłącznie w
kierunku do Ronda Dywizjonu 308,
- CH Plaza, CH Decathlon: brak wjazdu i wyjazdu z al. Pokoju. Dojazd od ul.
Kosynierów lub Lema i Dąbską. Wyjazd tylko ul. Kosynierów;
- CH M1 wjazd od ul. Nowohuckiej lub dojazd od ul. Ofiar Dąbia, a następnie
jezdnią al. Pokoju, zgodnie z kierunkiem ruchu;
ul. Lema. Dojazd od strony ul. Mogilskiej wyłącznie do ul. Dąbskiej (brak
dojazdu do Al. Pokoju). Wjazd na ul. Lema od al. Pokoju wyłącznie dla
autobusów KMK.
Ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany na podstawie decyzji policji po
przebiegnięciu ostatniego uczestnika maratonu.
Zalecane objazdy:
dla zamkniętego ciągu: ul. M. Konopnickiej (kierunek od Wieliczki),
al. Krasińskiego(w obu kierunkach), al. Mickiewicza (w obu
kierunkach) na odcinku od ul. Czarnowiejskiej do Al. Focha:
- od al. Słowackiego do Ronda Matecznego ulicami: al. 29 Listopada, Wita
Stwosza, Lubomirskiego, Rondo Mogilskie, al. Powstania Warszawskiego,
Rondo Grzegórzeckie, Dietla, M. Konopnickiej, Rondo Matecznego lub od
Ronda Grzegórzeckiego ulicami: Kotlarska, Most Kotlarski, Herlinga
Grudzińskiego, Klimeckiego, al. Powstańców Wielkopolskich, al. Powstańców
Śląskich, ul. Kamieńskiego, Rondo Matecznego;
- od ul. Czarnowiejskiej, al. Kijowskiej do Ronda Matecznego ulicami: Nawojki,
Piastowska, Królowej Jadwigi, Księcia Józefa, Zielińskiego, Monte Cassino,
Rondo Grunwaldzkie, M. Konopnickiej, Rondo Matecznego;
- od Ronda Matecznego do Ronda Grunwaldzkiego, Ronda Grzegórzeckiego i
al. Słowackiego ulicami: Wadowicka, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino,
Rondo Grunwaldzkie, Dietla, Grzegórzecka, Rondo Grzegórzeckie, al.
Powstania Warszawskiego, Rondo Mogilskie, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al.
Słowackiego; lub: Kalwaryjska, Limanowskiego, Na Zjeździe, Most Powstańców
Śląskich, Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka i dalej do al. Słowackiego ulicami
jak wyżej;
- od ul. Zakopiańskiej do Ronda Grunwaldzkiego i al. Słowackiego ulicami:
Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie, Dietla,
Grzegórzecka, Rondo Grzegórzeckie, Powstania Warszawskiego, Rondo
Mogilskie, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego;
- od ul. Księcia Józefa do Ronda Matecznego ulicami: Zielińskiego, Monte
Cassino, Rondo Grunwaldzkie, M. Konopnickiej, Rondo Matecznego;
- od ul. Księcia Józefa do al. Słowackiego ulicami: Zielińskiego, Monte Cassino,

Rondo Grunwaldzkie, Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego,
Lubomirskiego; Wita Stwosza, al. 29 Listopada;
- od ul. Królowej Jadwigi do al. Słowackiego ulicami: Piastowska, Nawojki,
Czarnowiejska, al. Mickiewicza;
dla zamkniętej al. Pokoju (od Ronda Grzegórzeckiego do Ronda 308
Dywizjonu w obu kierunkach):
- od strony Ronda Grzegórzeckiego i Ronda Mogilskiego do Ronda 308
Dywizjonu (i odwrotnie) ulicami: al. Powstania Warszawskiego, Rondo
Mogilskie, Mogilska, al. Jan Pawła II, Nowohucka, Rondo 308 Dywizjonu
- od Ronda Grzegórzeckiego do Ronda 308 Dywizjonu (w jedną stronę – w
przeciwnym kierunku ul. Kotlarska zamknięta) ulicami: Kotlarska, Most
Kotlarski, Herlinga Grudzińskiego, Klimeckiego, al. Powstańców
Wielkopolskich, Nowohucka;
- od ul. Rogozińskiego do al. Pokoju ulicami: Grzegórzecka, Fabryczna;
„Rękawy”:
wyjazd z ul. Zamkowej będzie możliwy wygrodzonym buspasem na ul.
Konopnickiej pod prąd do Ronda Grunwaldzkiego;
wyjazd z ul. Zatorskiej i Tureckiej oraz z osiedla przy ul. Ludwinowskiej w
kierunku ul. Jana Długosza;
wyjazd z parkingu na Pl. Na Groblach w stronę ul. Zwierzynieckiej;
wyjazd z ul. Piłsudskiego (i ulic do niej dochodzących) w prawo w Al.
Mickiewicza;
wyjazd z ul. Kordylewskiego w stronę Ronda Grzegórzeckiego;
al. Pokoju na odcinku od ul. Ofiar Dąbia do ul. Fabrycznej będzie wprowadzony
ruch dwukierunkowy na jezdni południowej. Dojazd do osiedla Wiślane Tarasy
oraz rejonu „starej” Grzegórzeckiej (w między innymi do kościoła przy ul.
Bobrowskiego) al. Pokoju od ul. Ofiar Dąbia;
Mosty:
Kotlarski: zamknięty w stronę Ronda Grzegórzeckiego, ruch tylko na jezdni w
stronę ul. Nowohuckiej;
Dębnicki: zamknięty w stronę centrum, ruch tylko na prawym pasie jezdni w
stronę Ronda Matecznego;
Retmański: zamknięty, dopuszczony tylko wyjazd z Ludwinowskiej (z
apartamentów);
Powstańców Śląskich – przejezdny w obu kierunkach;
Piłsudskiego – przejezdny w obu kierunkach;
Dodatkowe informacje:
na całej trasie maratonu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się
pojazdów;
ruch pieszych na przecięciach z trasą będzie regulowany przez służby
porządkowe;

wyłączone zostaną drogi dla pieszych i rowerów wokół Błoń oraz na Bulwarach
Wiślanych (od Mostu Kotlarskiego do Wawelu oraz od strony Podgórza od rz.
Wilgi do ul. Zabłocie);
zamknięcie al. 3 Maja od godz. 22:30 w dniu 28 kwietnia do godz. 15:00 w
dniu 30 kwietnia;
30 kwietnia zaopatrzenie firm zlokalizowanych wewnątrz pierwszej obwodnicy
będzie możliwe do godz. 6:00. Nocne godziny zaopatrzenia pozostają bez
zmian.
Zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do
wprowadzonych zmian w organizacji i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy
policji, straży miejskiej i służb porządkowych.

Organizacja komunikacji miejskiej
16. PZU Cracovia Maraton - 30 kwietnia
Ulice czasowo wyłączone z komunikacji autobusowej:
al. Krasińskiego (obie jezdnie z tym, że po pasie autobusowym na jezdni
zachodniej dopuszcza się przejazd autobusów), most Dębnicki (połowa mostu
w kierunku Nowego Kleparza), Konopnickiej (jezdnia w kierunku Nowego
Kleparza), Herlinga-Grudzińskiego i most Kotlarski (jezdnia od ul. Dekerta do
ronda Grzegórzeckiego), al. Pokoju (jezdnia północna od Ronda
Grzegórzeckiego do ul. Lema), ul. Lema (jezdnia od Mogilskiej do al. Pokoju
cała, jezdnia od al. Pokoju do Mogilskiej połowa jezdni) od ok. godz. 7:30 do
ok. godz. 15:00.
Ulice czasowo wyłączone z komunikacji tramwajowej:
ul. Dominikańska, ul. Franciszkańska, ul. Zwierzyniecka, ul. Kościuszki od ok.
godz. 7:30 do ok. 16:00;
al. Pokoju (cała – od Ronda Grzegórzeckiego do Ronda Czyżyńskiego) od ok.
godz. 7:30 do ok. godz. 15:00.
W tym czasie linie tramwajowe 1, 2, 8, 14, 18, 20, 22, 76, 79 oraz autobusowe 124,
424, 125, 128, 144, 152, 164, 169, 173, 179, 184, 192, 194, 252, 304, 469, 484, 502,
503 będą kursować po zmienionych trasach.
Linie tramwajowe:
linia 1 - od ok. godz. 7:30 do ok. 16:00 linia kursuje na trasie: WZGÓRZA
KRZESŁAWICKIE – Rondo Czyżyńskie jak obecnie, następnie – Al. Jana Pawła II
– Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – Grzegórzecka – Starowiślna –
Westerplatte – Basztowa – Dunajewskiego – Podwale – Piłsudskiego – 3 Maja –
CICHY KĄCIK. Od około godz. 16:00 linia wraca na swoją obecną trasę.

linia 2 - od ok. godz. 7:30 do ok. 16:00 linia kursuje na trasie: CMENTARZ
RAKOWICKI – Rakowicka – Lubicz – Basztowa – Dunajewskiego – Podwale –
Piłsudskiego – 3 Maja – CICHY KĄCIK. Od około godz. 16:00 linia wraca na
swoją obecną trasę.
linia 8 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 16:00 linia kursuje na trasie: BOREK
FAŁĘCKI – Łagiewniki – Kalwaryjska – Krakowska – Stradomska – św. Gertrudy
– Westerplatte – Basztowa – Dunajewskiego – Karmelicka – Królewska –
BRONOWICE MAŁE. Od około godz. 16:00 linia wraca na swoją stałą trasę.
linia 14 - od ok. godz. 7:30 do ok. 15:00 linia kursuje: MISTRZEJOWICE – Rondo
Czyżyńskie bez zmian, następnie al. Jana Pawła II – Mogilska – Rondo
Mogilskie – Lubicz i dalej po swojej trasie do BRONOWIC. Od ok. godz. 15:00
linia wraca na swoją obecną trasę.
linia 18 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 16:00 linia kursuje na trasie:
CZERWONE MAKI P&R – Kapelanka – most Grunwaldzki – Stradomska – św.
Gertrudy – Westerplatte – Basztowa – Długa – Nowy Kleparz – KROWODRZA
GÓRKA. Od około godz. 16:00 linia wraca na swoją stałą trasę.
linia 20 - od ok. godz. 7:30 do ok. 16:00 linia kursuje: MAŁY PŁASZÓW – Lipska
– Kotlarska - Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie – Lubicz – Basztowa –
Dunajewskiego – Podwale – Piłsudskiego – CICHY KĄCIK. Od ok. godz. 16:00
linia wraca na swoją stałą trasę.
linia 22 - od ok. godz. 7:30 do ok. 15:00 linia kursuje: WALCOWNIA – al.
Solidarności – Plac Centralny - Rondo Czyżyńskie – Jana Pawła II – Rondo
Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – Grzegórzecka i dalej po swojej trasie do
BORKU FAŁĘCKIEGO. Od ok. godz. 15:00 linia wraca na swoją stałą trasę.
linia 76 - od pierwszych wyjazdów do ok. godz. 16:00 linia kursuje na trasie:
KROWODRZA GÓRKA – Dworzec Towarowy – Tunel – Rondo Mogilskie – Rondo
Grzegórzeckie – Kotlarska – Estakada do przystanku "Dworzec Płaszów
Estakada", następnie w prawo w ul. Wielicką – Limanowskiego – Krakowska –
Stradomska – św. Gertrudy – Westerplatte – Basztowa – Dunajewskiego –
Podwale – Piłsudskiego – al. 3 Maja – CICHY KĄCIK. Od około godz. 16:00 linia
wraca na swoją trasę.
linia 79 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 16:00 linia kursuje na trasie:
MISTRZEJOWICE – Rondo Czyżyńskie – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie
– Kotlarska – Estakada do przystanku „Dworzec Płaszów Estakada”, następnie
w prawo w ul. Wielicką – Limanowskiego – Krakowska – Stradomska – św.
Gertrudy – Westerplatte – Basztowa – Dunajewskiego – Karmelicka –
Królewska – BRONOWICE. Od około godz. 16:00 linia wraca na swoją trasę.
Zastępcze linie autobusowe "za tramwaj":
linia 701 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 16:00 zostanie uruchomiona
zastępcza linia autobusowa na trasie: SALWATOR – Kościuszki –
Lelewela-Borelowskiego – Kałuży – Focha – al. Krasińskiego – Kościuszki –
Komorowskiego - Senatorska – SALWATOR. Linia kursuje z częstotliwością co
10 minut.
linia 714 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 15:00 zostanie uruchomiona
zastępcza linia autobusowa na trasie: OFIAR DĄBIA – al. Pokoju – Lema – Jana

Pawła II – Nowohucka – Stoczniowców – OFIAR DĄBIA. Linia kursuje z
częstotliwością co 15 minut.
linia 722 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 15:00 zostanie uruchomiona
zastępcza linia autobusowa na trasie: OFIAR DĄBIA – al. Pokoju – Rondo
Czyżyńskie – al. Pokoju – Nowohucka – Stoczniowców – OFIAR DĄBIA. Linia
kursuje z częstotliwością co 15 minut.
Linie autobusowe:
linie 124, 424 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linie kursują w obu
kierunkach: OS. PODWAWELSKIE – Most Grunwaldzki – ul. Dietla –
Grzegórzecka – Rondo Grzegórzeckie - Rondo Mogilskie i dalej po swoich
trasach. Od ok. godz. 14:00 linie wracają na swoje stałe trasy.
linia 125 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 15:00 linia kursują w obu
kierunkach: ZŁOCIEŃ – Stoczniowców bez zmian następnie al. Pokoju (w
prawo) – Lema – Mogilska – Rondo Mogilskie i dalej po swojej trasie. Powrót:
SZPITAL RYDYGIERA – Rondo Grzegórzeckie bez zmian, następnie przez
Kotlarską – most Kotlarski – Herlinga-Grudzińskiego – Nowohucka – Saska –
Przewóz – Lipska i dalej po swojej trasie. Od ok. godz. 15:00 linia wraca na
swoją stałą trasę.
linia 128 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 15:00 linie kursuje: ZAJEZDNIA
PŁASZÓW – PRĄDNIK CZERWONY bez zmian. Powrót: PRĄDNIK CZERWONY –
Strzelców – Młyńska – Meissnera – Jana Pawła II – Nowohucka – Saska – Lipska
– ZAJEZDNIA PŁASZÓW. Od ok. godz. 15:00 linia wraca na swoją stałą trasę.
linia 144 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linia kursuje w kierunku os.
Rżąka: PRĄDNIK BIAŁY – Kijowska bez zmian, następnie w prawo w ul. Nawojki
– Piastowska – Królowej Jadwigi – Focha – al. Krasińskiego i dalej po swojej
trasie do RŻĄKI. Na trasie objazdowej zatrzymuje się na wszystkich
istniejących przystankach („Miasteczko Studenckie AGH” – jak linia 159 na ul.
Piastowskiej). W kierunku Prądnika Białego: RŻĄKA – Rondo Matecznego bez
zmian, następnie przez ul. Kalwaryjską – Krakowską - Stradomską - św.
Gertrudy - Westerplatte – Pawia – al. Słowackiego – al. Mickiewicza –
Czarnowiejska – Kijowska i dalej po swojej trasie. Na trasie objazdowej
autobusy zatrzymują się na przystankach: „Rondo Matecznego” na ul.
Kalwaryjskiej, na przystankach tramwajowych „Korona” na ul. Kalwaryjskiej,
„Poczta Główna” na św. Gertrudy, „Dworzec Główny” na ul. Westerplatte,
„Politechnika” na ul. Pawiej oraz „Nowy Kleparz”, „Grottgera” , „Plac
Inwalidów”. Od ok. godz. 14:00 linia wraca na swoją stałą trasę.
linia 152 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linia kursuje po zmienionej
trasie: AL. PRZYJAŹNI – ul. Piłsudskiego bez zmian, następnie (w prawo) al.
Mickiewicza – Czarnowiejska – Nawojki – Piastowska – Królowej Jadwigi i dalej
po swojej trasie do OLSZANICY CMENTARZ. Powrót: OLSZANICA CMENTARZ –
Królowej Jadwigi bez zmian, następnie ul. Piastowska – Nawojki –
Czarnowiejska – al. Mickiewicza – al. Słowackiego – Warszawska – Plac Matejki
- Basztowa i dalej po swojej trasie. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują
się na wszystkich istniejących przystankach z wyjątkiem przystanku „AGH”, a
na przystanku „Politechnika” na ul. Warszawskiej. Od ok. godz. 14:00 linia

wraca na swoją obecną trasę.
linia 164 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linia kursuje w kierunku os.
Piaski Nowe: GÓRKA NARODOWA – al. Mickiewicza bez zmian, następnie (w
prawo) ul. Czarnowiejską – Piastowską – Królowej Jadwigi – Focha – al.
Krasińskiego i dalej po swojej trasie do OS. PIASKI NOWE. Na trasie
objazdowej zatrzymuje się na wszystkich istniejących przystankach. W
kierunku Górki Narodowej: PIASKI NOWE – Rondo Matecznego bez zmian,
następnie przez ul. Kalwaryjską – Krakowską - Stradomską - św. Gertrudy Westerplatte – Pawia – al. Słowackiego – Prądnicka – Dr. Twardego, Opolska i
dalej po swojej trasie. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują się na
przystanku „Rondo Matecznego” na ul. Kalwaryjskiej, na przystankach
tramwajowych „Korona” na ul. Kalwaryjskiej, „Poczta Główna” na św.
Gertrudy, „Dworzec Główny” na ul. Westerplatte, „Politechnika” na ul. Pawiej.
Od ok. godz. 14:00 linia wraca na swoją stałą trasę przez ul. Konopnickiej i
most Dębnicki.
linie 169, 469 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linie kursują w kierunku
Zajezdni Wola Duchacka/Piasków Wielkich: GÓRKA NARODOWA – Plac
Inwalidów bez zmian następnie: Czarnowiejska – Nawojki – Piastowska –
Królowej Jadwigi – al. Focha - al. Krasińskiego i dalej po swojej trasie. Na trasie
objazdowej zatrzymują się na wszystkich istniejących przystankach. W
kierunku Górki Narodowej: ZAJEZDNIA WOLA DUCHACKA/PIASKI WIELKIE –
Rondo Matecznego bez zmian, następnie przez ul. Kalwaryjską – Krakowską –
Stradomską – św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia – al. 29 Listopada i dalej po
swojej trasie. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują się na przystanku
„Rondo Matecznego” na ul. Kalwaryjskiej, na przystankach tramwajowych
„Korona” na ul. Kalwaryjskiej, „Poczta Główna” na św. Gertrudy, „Dworzec
Główny” na ul. Westerplatte, „Politechnika” na ul. Pawiej. Około godz. 14:00
linie powracają na swoje stałe trasy.
linia 173 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linia kursuje w kierunku os.
Nowy Bieżanów Południe: AZORY – Armii Krajowej bez zmian, następnie w
prawo w ul. Piastowską – Królowej Jadwigi – al. Focha – al. Krasińskiego i dalej
po swojej trasie. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują się na wszystkich
istniejących przystankach. W kierunku os. Azory: NOWY BIEŻANÓW POŁUDNIE
– Rondo Matecznego bez zmian, następnie przez ul. Kalwaryjską – Krakowską
– Stradomską – św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia – al. Słowackiego – al.
Mickiewicza – Czarnowiejska i dalej po swojej trasie. Na trasie objazdowej
autobusy zatrzymują się na przystankach: „Rondo Matecznego” na ul.
Kalwaryjskiej, na przystankach tramwajowych „Korona” na ul. Kalwaryjskiej,
„Poczta Główna” na św. Gertrudy, „Dworzec Główny” na ul. Westerplatte,
„Politechnika” na ul. Pawiej oraz „Nowy Kleparz”, „Grottgera” , „Plac
Inwalidów”. Od ok. godz. 14:00 linia wraca na swoją stałą trasę przez ul.
Konopnickiej i most Dębnicki.
linia 179 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linia kursuje w kierunku Os.
Kurdwanów: DWORZEC GŁÓWNY ZACHÓD – Plac Inwalidów bez zmian,
następnie (w prawo) ul. Czarnowiejską – Nawojki – Piastowską – Królowej
Jadwigi – Focha – al. Krasińskiego i dalej po swojej trasie. Na trasie objazdowej
zatrzymują się na wszystkich istniejących przystankach. W kierunku Dworca

Głównego Zachód: OS. KURDWANÓW – Rondo Matecznego bez zmian,
następnie przez ul. Kalwaryjską – Krakowską – Stradomską – św. Gertrudy –
Westerplatte – Basztowa – Plac Matejki – Kurniki – DWORZEC GŁÓWNY
ZACHÓD. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują się na przystankach:
„Rondo Matecznego” na ul. Kalwaryjskiej, na przystankach tramwajowych
„Korona” na ul. Kalwaryjskiej, „Poczta Główna” na św. Gertrudy, „Dworzec
Główny” na ul. Westerplatte. Od ok. godz. 14:00 linia wraca na swoją stałą
trasę przez ul. Konopnickiej i most Dębnicki.
linie 184, 484 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linie kursują w kierunku
os. Kurdwanów i Swoszowice Poczta bez zmian. W kierunku Prądnika
Czerwonego: KURDWANÓW/SWOSZOWICE POCZTA – Rondo Matecznego bez
zmian następnie przez ul. Kalwaryjską – Krakowską – Dietla i dalej po 184/484
swojej trasie. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują się na przystankach:
„Rondo Matecznego” na ul. Kalwaryjskiej, na przystanku tramwajowym
„Korona” na ul. Kalwaryjskiej. Od ok. godz. 14:00 linie wracają na swoją stałą
trasę przez ul. Konopnickiej i most Grunwaldzki.
linia 194 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linia kursuje w kierunku
Czerwonych Maków: KROWODRZA GÓRKA – Kijowska bez zmian, następnie w
prawo w ul. Nawojki – Piastowską – Królowej Jadwigi – al. Focha – al.
Krasińskiego i dalej po swojej trasie. Na trasie objazdowej zatrzymuje się na
wszystkich istniejących przystankach („Miasteczko Studenckie AGH” – jak linia
159 na ul. Piastowskiej). W kierunku Krowodrzy Górki: CZERWONE MAKI P&R –
ul. Monte Cassino bez zmian następnie most Grunwaldzki – ul. Dietla –
Stradomską – św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia – al. Słowackiego – al.
Mickiewicza – Czarnowiejska – Kijowska i dalej po swojej trasie. Na trasie
objazdowej autobusy zatrzymują się na przystankach: „Poczta Główna” na św.
Gertrudy, „Dworzec Główna" na ul. Westerplatte, „Politechnika” na ul. Pawiej
oraz „Nowy Kleparz”, „Grottgera” , „Plac Inwalidów”. Od ok. godz. 14:00 linia
wraca na swoją stałą trasę.
linia 252 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 15:00 linia kursuje w kierunku OS.
PODWAWELSKIE bez zmian. W kierunku Kraków Airport: OS. PODWAWELSKIE:
Rondo Grunwaldzkie – Monte Cassino (przejazd po torowisku) – Zielińskiego –
most Zwierzyniecki – Księcia Józefa – Salwator – Kościuszki –
Lelewela-Borelowskiego – Kałuży – al. Focha i dalej po swojej trasie do portu
lotniczego. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują się na istniejących
przystankach. Od ok. godz. 14:00 linia wraca na swoją stałą trasę.
linia 304 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linia kursuje w kierunku
Krakowa: WIELICZKA – Rondo Matecznego bez zmian, następnie ul.
Kalwaryjska – Krakowska – Stradomska – św. Gertrudy – Westerplatte –
Basztowa – Plac Matejki – Kurniki. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują
się na przystanku „Rondo Matecznego” na ul. Kalwaryjskiej, na przystanku
tramwajowym „Korona” na ul. Kalwaryjskiej oraz „Poczta Główna” na ul. św.
Gertrudy i „Dworzec Główny” na ul. Westerplatte. Powrót: Kurniki – Pawia –
Szlak – Warszawska – Plac Matejki – Basztowa – Westerplatte – Stradomska –
Dietla – most Grunwaldzki – Konopnickiej – Rondo Matecznego i dalej po
swojej trasie. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują się na przystankach:
„Dworzec Główny” na ul. Basztowej, „Poczta Główna” na ul. Westerplatte

oraz „Centrum Kongresowe ICE” na ul. Konopnickiej. Od ok. godz. 14:00 linia
wraca na swoją stałą trasę.
linia 502 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linia kursuje po zmienionej
trasie: PLAC CENTRALNY – ul. Piłsudskiego bez zmian, następnie (w prawo) al.
Mickiewicza - CRACOVIA (postój w zatoce). Powrót: al. Mickiewicza – al.
Słowackiego – Warszawska – Plac Matejki – Basztowa i dalej po swojej trasie.
Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują się na przystankach: „AGH”, „Plac
Inwalidów” „Nowy Kleparz”, „Politechnika” (na ul. Warszawskiej). Od ok. godz.
14:00 linia wraca na swoją trasę.
linia 503 - od ok. godz. 7:30 do ok. godz. 14:00 linia kursuje w kierunku
Nowego Bieżanowa: GÓRKA NARODOWA WSCH. – Plac Inwalidów bez zmian
następnie: Czarnowiejska – Nawojki – Piastowska – Królowej Jadwigi – Focha –
al. Krasińskiego i dalej po swojej trasie. Na trasie objazdowej zatrzymuje się
na wszystkich istniejących przystankach. W kierunku Górki Narodowej: NOWY
BIEŻANÓW POŁUDNIE – Rondo Matecznego bez zmian, następnie przez ul.
Kalwaryjską – Krakowską – Stradomską – św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia
– al. 29 Listopada i dalej po swojej trasie. Na trasie objazdowej autobusy
zatrzymują się na przystanku „Rondo Matecznego” na ul. Kalwaryjskiej, na
przystankach tramwajowych „Korona” na ul. Kalwaryjskiej, „Poczta Główna”
na św. Gertrudy, „Dworzec Główny” na ul. Westerplatte, „Politechnika” na ul.
Pawiej. Około godz. 14:00 linia powraca na swoją stałą trasę
Zasady zachowania ważności biletów:
Bilety okresowe wykupione na wyżej wymienione linie zachowują ważność we
wszystkich pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie zarówno na stałej trasie tych
linii, jak i na objazdowej.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

