Naprawa torowiska na ulicy Westerplatte potrwa dłużej
2019-11-20
Trwają prace serwisowe torowiska na ul. Westerplatte. Jednak trakcie robót stwierdzono konieczność
wymiany szyn łukowych na dalszym fragmencie skrzyżowania ulic Wielopole i Westerplatte. Jak
informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, wydłuży to prace o około dwa tygodnie.

Realizacja prac związanych z wymianą szyn na skrzyżowaniu będzie możliwa po zakończeniu
tych obecnie się tam toczących, czyli po 25 listopada. Na skrzyżowaniu zostaną wymienione
szyny łukowe. Wymiana wydłuży prace serwisowe do ok. 9 grudnia.
Dodatkowe prace oznaczają, że również komunikacja tramwajowa na odcinku od przystanku
„Poczta Główna” do przystanku „Teatr Słowackiego” pozostanie wyłączona do ok. 9 grudnia.
Z uwagi na miejsce wymiany szyn pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Według wstępnych
założeń wszystkie relacje będą dostępne, przy czym:
na ul. Westerplatte (od strony ul. św. Gertrudy) - będzie obowiązywać zmiana przebiegu
drogi;
na ul. Wielopole – prawoskręt dostępny będzie dla pojazdów do 3,5 t. Dla pojazdów od
3,5 t do 7,5 t oraz autobusów objazd poprowadzony będzie ulicami Librowszczyzna i
Zyblikiewicza (zmiana kierunku ruchu na ul. Librowszczyzna oraz dopuszczenie
lewoskrętu z ul. Zyblikiewicza w ul. Westerplatte).

Zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:
Linie tramwajowe dzienne:
nr 1 - kursuje po stałej trasie. Zostało przywrócone kursowanie z częstotliwością co 7,5
minuty w dni powszednie.
nr 2, 71 i 74 - zostały zawieszone.
nr 3 - kursują po trasie czasowo zmienionej: „Nowy Bieżanów P+R” - … - ul.
Starowiślna, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, tunel, „Dworzec
Towarowy” - ... - „Krowodrza Górka”. Częstotliwość kursowania pozostajie bez zmian.
W dalszym ciągu w dni powszednie w okresie międzyszczytowym są realizowane kursy
wariantowe do pętli „Dworzec Towarowy”.
nr 6, 10, 11, 17, 19 - w dalszym ciągu są zawieszone w związku z trwającą
przebudową ul. Krakowskiej i skrzyżowania z ul. Dietla.
nr 8, 13, 18, 22 - w dalszym ciągu kursują po obecnych trasach czasowo zmienionych i
z obecnymi częstotliwościami.
nr 24 - kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Kurdwanów P+R” - … - ul. Starowiślna,
ul. św. Gertrudy, ul. Dominikańska, ul. Franciszkańska, ul. Podwale, ul. Karmelicka - … „Bronowice Małe”. Częstotliwość kursowania pozostajee bez zmian.
nr 52 - kursuje po kolejnej trasie czasowo zmienionej: „Os. Piastów” - … - ul. Lubicz,
ul. Basztowa, ul. Dunajewskiego, ul. Podwale, ul. Franciszkańska, ul. Dominikańska, ul.
Starowiślna – ... - „Czerwone Maki P+R”. Częstotliwość kursowania pozostaje bez
zmian.
nr 70 - kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Pleszów” - … - ul. Lubicz, ul. Basztowa,

ul. Dunajewskiego, ul. Podwale, ul. Zwierzyniecka - ... - „Salwator”.
nr 72, 76, 78, 79 - kursują bez zmian.
nr 77 - nowa linia czasowa kursująca po następującej trasie: „Mały Płaszów P+R” - ul.
Lipska, ul. Wielicka, ul. Na Zjeździe, ul. Starowiślna, ul. Franciszkańska, ul. Podwale, ul.
Basztowa, ul. Lubicz, ul. Rakowicka - „Cmentarz Rakowicki”. Linia kursuje we
wszystkie dni tygodnia z częstotliwością jak linia nr 2.
Nocne linie tramwajowe i autobusowe:
nr 62 – kursuje po kolejnej trasie czasowo zmienionej: „Czerwone Maki P+R” - ul.
Grota-Roweckiego, ul. Brożka, ul. Kalwaryjska, ul. Limanowskiego, ul. Starowiślna, ul.
Dominikańska, ul. Franciszkańska, ul. Podwale, ul. Basztowa, ul. Lubicz - … - „Plac
Centralny im. R. Reagana”. Linia kursuje we wszystkie noce w tygodniu.
nr 69 – kursuje po stałej trasie we wszystkie noce w tygodniu.
nr 610 - w kierunku „Borku Fałęckiego” kursuje po stałej trasie. W kierunku
„Prądnika Czerwonego” kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Borek Fałęcki” - …
- ul. Konopnickiej, ul. Zwierzyniecka, ul. Franciszkańska, ul. Dominikańska, ul.
Westerplatte - … - „Prądnik Czerwony”. Przystanek „Rondo Grunwaldzkie” został
przeniesiony za rondo (jak dla wszystkich linii jadących w kierunku mostu Dębnickiego).
Przystanek „Poczta Główna” został przeniesiony na ul. św. Gertrudy. Na zmienionym
odcinku trasy linia obsługuje przystanki: „Konopnickiej” i „Plac Wszystkich Świętych”.
nr 662 i 669 – zostały zawieszone (w zamian kursują linie tramwajowe).
nr 904 - w kierunku pętli „Wieliczka Kampus” kursuje po obecnej trasie czasowo
zmienionej wyznaczonej na czas przebudowy ul. Krakowskiej. W kierunku „Prądnika
Białego” kursuje po kolejnej trasie czasowo zmienionej: „Wieliczka Kampus” - … - ul.
Kamieńskiego, ul. Konopnickiej, ul. Zwierzyniecka, ul. Franciszkańska, ul. Dominikańska,
ul. Westerplatte - … - „Prądnik Biały”. Przystanek „Rondo Matecznego” został
przeniesiony na ul. Konopnickiej. Przystanek „Poczta Główna” został przeniesiony na ul.
św. Gertrudy. Na zmienionym odcinku trasy linia obsługuje przystanki: „Ludwinów”,
„Rondo Grunwaldzkie”, „Konopnickiej” i „Plac Wszystkich Świętych”.

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 3 zachowują ważność:
na trasie linii nr 18 na odcinku „Plac Bohaterów Getta” - „Krowodrza Górka”;
na trasie linii nr 77 na odcinku „Dworcowa” - „Teatr Słowackiego”;
we wszystkich tramwajach i autobusach na odcinku: „Stary Kleparz” - „Teatr
Słowackiego” - „Lubicz” - „Rondo Mogilskie”.
bilety okresowe wykupione na linię nr 6 zachowują ważność:
na trasie linii nr 13 na odcinku „Bieżanowska” - „Filharmonia”;
na trasie linii nr 24 na odcinku „Kurdwanów P+R” - „Filharmonia”;
na całej trasie linii nr 76;
na trasie linii nr 144, 173, 304, 503 na odcinku „Bieżanowska” - „Jubilat”;

bilety

bilety

bilety

bilety

bilety
bilety

bilety

bilety

bilety

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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”;
na trasie linii nr 184/484 na odcinku „Kurdwanów P+R” - „Starowiślna”.
okresowe wykupione na linię nr 8 zachowują ważność:
na całej trasie linii nr 79;
na całej trasie linii nr 752.
okresowe wykupione na linię nr 10 zachowują ważność:
na trasie linii nr 3 na odcinku „Rondo Mogilskie” - „Plac Bohaterów Getta”;
na trasie linii nr 52 na odcinku „Rondo Czyżyńskie” - „Łagiewniki”;
na trasie linii nr 70 na odcinku „Pleszów” - „Teatr Słowackiego”.
okresowe wykupione na linię nr 11 zachowują ważność:
na trasie linii nr 18 i 52 na odcinku „Czerwone Maki P+R” - „Plac Bohaterów
Getta”;
na trasie linii nr 77 na odcinku „Plac Bohaterów Getta” - „Mały Płaszów P+R”.
okresowe wykupione na linię nr 13 zachowują ważność:
na trasie linii nr 8 na odcinku „Korona” - „Bronowice”;
na trasie linii nr 752 na odcinku „Stradom” - „Starowiślna”.
okresowe wykupione na linię nr 17 zachowują ważność:
na trasie linii nr 52 na odcinku „Czerwone Maki P+R” - „Rondo Mogilskie”.
okresowe wykupione na linię nr 18 zachowują ważność:
na całej trasie linii nr 72;
na całej trasie linii nr 752.
okresowe wykupione na linię nr 19 zachowują ważność:
na trasie linii nr 3 na odcinku „Dworzec Towarowy” - „Plac Bohaterów Getta”;
na trasie linii nr 52 na odcinku „Łagiewniki” - „Rondo Mogilskie”.
okresowe wykupione na linię nr 22 zachowują ważność:
na całej trasie linii nr 79;
na całej trasie linii nr 722;
na całej trasie linii nr 752.
okresowe wykupione na linię nr 52 zachowują ważność:
na całej trasie linii nr 72;
na całej trasie linii nr 752;
we wszystkich tramwajach na odcinku: „Starowiślna” - „Hala Targowa” - „Rondo
Grzegórzeckie” - „Rondo Mogilskie”.

