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Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjg w sprawie wakacyjnego rozk’radu jazdy komunikacji
miejskiej w Krakowie, przekazanq przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczqcego Rady

Miasta Krakowa 23 czerwca 2022 r., uprzejmie informujcg, 2e wprowadzenie wakacyjnego
rozk’radu jazdy zwiazane jest z wyrainie mniejsza Iiczba; pasaieréw korzystajqcych W okresie
letnich miesiecy z tramwajéw i autobuséw. Tegoroczne ograniczenia w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej w Krakowie w okresie letnim nie réiniq sic; w sposéb znaczqcy od lat
ubieg’rych. W przypadku linii autobusowych miejskich spadek pracy przewozowej W stosunku do
ubieg’rorocznych wa kacji wynosi tylko 4 punkty procentowe.
Dzia+ania te wymusza réwniei mniejsza Iiczba kierowcéw, co jest efektem okresu
urlopowego. Poniiej w formie ta beli przedstawione zosta’ry informacje dotyczqce planowanego
wykorzystywania urlopéw przez motorniczych i kierowcéwwokresie wa kacyjnym oraz przerwy
w éwiadczeniu usiug przez ajentéw prowadzqcych pojazdy.
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Przewidziano zmniejszenie czestotliwosci kursowania linii 182 oraz zawieszenie linii
482, jednak trasy tych autobuséw na znacznym odcinku pokrywajq sie z innymi liniami, tj.: 125,
152, 189, 501, 502, 511.
Czestotliwosé linii 4 W okresie Wakacji jest ograniczana do 20 minut, ale W tym roku linia

ta jest dodatkowo Wspomagana W godzinach szczytu przez tramwaj nr 74 na najbardziej
obciaionym odcinku od Placu Centralnego im. R. Reagana do Teatru Stowackiego. W ubiegtym
roku takie Wspomaganie linii 4 nie funkcjonowato.
lnspektorzy Zarzqdu Transportu Publicznego W Krakowie obserwujq na bieiqco

funkcjonowanie komunikacji miejskiej W Krakowie i zbierajq wnioski od mieszkaﬁcéw. Jeieli
okaie sie, 2e W danej relacji przygotowana oferta przewozowa jest niewystarczajqca W stosunku
do vvystepujzqcych potrzeb przeW0zoWych, Wéwczas ZTP rozwaiy Wprowadzenie stosownych
korekt.
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Otrzymujq:

1.
2.
3.
4.

Adresat
Zarzqd Transportu Publicznego W Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne S.A. W Krakowie
Biuletyn Informacji Publicznej

5. Aa

IASTA KRAKOWA
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