Awaryjna naprawa torowiska w ciągu Alei Solidarności
2018-11-14
Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.11.2018 r. (sobota) rozpocznie się awaryjna naprawa
torowiska tramwajowego w ciągu alei Solidarności. Uwaga! W tym samym dniu nastąpi
wyłączenie z eksploatacji na czas nieokreślony torowiska w ciągu ul. Mrozowej (szczegółowe
informacje na ten temat w odrębnym komunikacie).

W związku z tym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu
Komunikacji Miejskiej w Krakowie:
linie 4 i 44 - przypominamy, że zostały zawieszone w związku z przebudową
ciągu Królewska - Podchorążych - Bronowicka. W zamian kursuje linia 73;
linia 21 - zostanie zawieszona;
linia 22 - będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Borek Fałęcki - ... Plac Centralny im. R. Reagana - al. Jana Pawła II - Ptaszyckiego - Ujastek
Mogilski - Ujastek - Łowińskiego - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie.
Przystanki „Kopiec Wandy n/ż” będą zlokalizowane tylko na ul. Ujastek
Mogilski, przy schodach prowadzących na kopiec. Częstotliwość kursowania
pozostanie bez zmian;
linia 71 - zastępcza linia tramwajowa kursująca na trasie: Os. Piastów - Piasta
Kołodzieja - Mikołajczyka - Broniewskiego - al. Andersa - Kocmyrzowska Łowińskiego - Ujastek - Ujastek Mogilski - Kopiac Wandy. Przystanki końcowy i
początkowy „Kopiec Wandy” będą zlokalizowane na ul. Ujastek Mogilski, przy
schodach prowadzących na kopiec. Linia kursować będzie tylko w dni
powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością co 15 minut;
linia 73 - zastępcza linia tramwajowa będzie kursować po trasie czasowo
zmienionej: Nowy Bieżanów P+R - ... - Plac Centralny im. R. Reagana - al.
Andersa - Broniewskiego - Mikołajczyka - Piasta Kołodzieja - Os. Piastów.
Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian. W dni powszednie w
godzinach szczytu co drugi kurs będzie realizowany na trasie skróconej: Nowy
Bieżanów P+R - Rondo Hipokratesa;
linia 172 - będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Bronowice Małe - ...
- al. Andersa - Plac Centralny im. R. Reagana - al. Solidarności - Kombinat. Bez
obsługi pozostanie przystanek „Aleja Róż”. Na zmienionym odcinku trasy linia
będzie obsługiwać przystanek „Plac Centralny im. R. Reagana”.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:
Bilety okresowe wykupione na linie 4, 21, 22, 172 zachowują ważność we
wszystkich pojazdach na trasach stałych i objazdowych tych linii. Ponadto:

Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność:

na trasie linii 1 i 5 na odcinku Rondo Czyżyńskie - Rondo Kocmyrzowskie im. Ks.
Gorzelanego - Wzgórza Krzesławickie;
na trasie linii 22 na odcinku Rondo Czyżyńskie - Kopiec Wandy - Kombinat - Wzgórza
Krzesławickie;
na trasie linii 73 na odcinku Filharmonia - Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego;
we wszystkich autobusach na odcinku Os. Zgody - Kombinat i Plac Centralny im. R.
Reagana - Kombinat;
w dalszym ciągu pozostają ważne wszystkie zasady wyznaczone w związku z
przebudową ciągu Królewska - Podchorążych - Bronowicka (z wyjątkiem zapisu
dotyczącego linii 73, który ulega zmianie, jak podano wyżej).

Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność:
na trasie linii 22 na odcinku Plac Centralny im. R. Reagana - Wiadukty;
na trasie linii 71 na całej trasie przejazdu;
we wszystkich autobusach na odcinku Os. Zgody - Kombinat i Plac Centralny im. R.
Reagana - Kombinat;
na trasie linii 123 na odcinku Dunikowskiego - Struga
na trasie linii 163 i 193 na odcinku Os. Piastów - Bulwarowa.

Za utrudnienia przepraszamy!
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