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tukasz Sek
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajajc na Pana interpelacje W sprawie komunikacji zastepczej zwiqzanej
z remontem torowjska W ciqgu ul. Kocmyrzowskiej, przekazanq przez Pana Rafata Komarewicza,
Przewodniczajcego Rady Miasta Krakowa 2 sierpnia 2022 r., uprzejmie informuje.

Na czas Wstrzymania ruchu tramwajow Wzdtui ulicy Kocmyrzowskjej zdecydowano sie
skierowaé Iinie tramwajowq 1 do przystanku Rondo Hipokratesa W celu utrzymania obstugi
rejonu ronda Kocmyrzowskiego im. ks. Gorzelanego. Linje 5 zawieszono. W zamian za to do petli
Wzgérza Krzesfawickie Wydtuiono linie tramWajoWa1 22, ktéra zapewnia potaczenie W podobnej
relacji, co linia 1. Gdyby skierowaé linie tramWaj0Wa1 5 do petli Wzgérza Krzesfawickie
na znacznej dtugosci sWojej trasy dublowataby sie ona z Iiniaj tramwajowq 4, ktéra stale
obstuguje petle Wzgérza Krzestawickie.

Dla czesci pasaierow tramwajéw jazda trasq okreinq przez ul. Ujastek W rejon ronda
Kocmyrzowskiego jest zbyt dtuga, dlatego przesiadajq sie oni do uruchomionej Wzdtui ulicy
Kocmyrzowskiej autobusowej linii zastepczej 701. Obecnie kursuje ona z czestotliwoéciq
co 20 minut, z uwagi na trwajacy czas Wakacji szkolnych oraz brak dostepnych kierowcow,
jednak od Wrzeénia br. planowana jest poprawa oferty przeWozoWej. Nie jest to jedyna linia
obstugujqca ten korytarz, bo Wzdtui ulicy Kocmyrzowskiej kursuje kilka innych linii
autobusowych miejskich: 110, 122, 160, 422 i aglomeracyjnychz 202, 212, 222, 232 I262.
Ponadto rejon przystanku Teatr Ludowy obstugiwany jest przez kilka linii autobusowych,
z ktorych dWie (139 i 501) zapewniajaj a|ternaty\/vny dojazd W kierunku centrum Krakowa,
natomiast Wielu mieszkaficow Wzgérz Krzestawickich ma bezposredni dostep do autobusow
linii 182 i 511, rowniei dojeidiajqcych do srodmiesicia.



Mieszkaficy rejonu ulicy Kocrnyrzowskiej nie sq Zatem pozbawieni moiliwosci
alternatywnego dojazdu i WY+&1CZl'\€gO korzystania z linii autobusowej 701. Inspektorzy Zarzqdu
Transportu Publicznego W Krakowie stale obserwujq funkcjonowanie komunikacji miejskiej
W Krakowie i zbierajq Wnioski od mieszkarficow. Ewentualne korekty W przypadku autobusow
bedajjednak moiliwe Wraz z Wprowadzeniem rozktadow ,,szko|nych" pod koniec sierpnia.
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Otrzymujq:
1. Adresat »
2. Zarzajd Transportu Publicznego W Krakowie
3. Zarzqd Inwestycji Miejskich W Krakowie
4. Zarzajd Drog Miasta Krakowa
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. Aa


