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Odpowiadajac na Pana interpelacje; w sprawie remontu torowiska w ciagu ulicy

Bienczyckiej, przekazana przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczacego Rady Miasta
Krakowa 12 paidziernika 2022 r., uprzejmie informuje.

W zwiazku z remontem torowiska w ciagu ulicy Bienczyckiej bez obs%ugi komunikacja
tramwajowa pozostanie tylko przystanek Bienczycka, zlokalizowany W odlegioéci 0ko’ro 300 m
od we3z1‘a rondo Czyiynskie. Termin zakonczenia prac remontowych planowany jest na
17 grudnia br., a w przypadku sprzyjajacych warunkéw pogodowych nawet na 1O grudnia br.
Na czas remontu przystanek Bienczycka obs+ugiwany b<;;-dzie autobusowa linia zastepcza
nr 701, ktéra funkcjonuje od poczatku trwajacego remontu torowiska w cia_gu ulicy
Kocmyrzowskiej.

Obs+uga relacji tramwajowe] na odcinku DH Wanda - rondo Czyiynskie czy rondo
Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego — rondo Czyiynskie zostanie utrzymana. Tramwaje linii
nr 9, 14 i 52 bgda kursowaé przez plac Centralny im. R. Reagana z pominieciem ulicy
Bienczyckiej. Relacja Z przystanku DH Wanda w kierunku centrum Nowej Huty, ktéra
ewentualnie mog+aby wzmocnié przed’ru2ona linia nr 142, oprécz linii tramwajowych nr 16 i 21
bcgdzie dodatkowo obs’rugiwana przez linie nr 9, 14 i 52.

Linia tramwajowa nr 74 zosta+a skrécona do petli TAURON Arena Krakéw Wieczysta
ze wzgkgdu na ograniczona przepustowoéé odcinka rondo Czyiynskie - plac Centralny
im. R. Reagana, ktéry poza dodatkowymi liniami tramwajowymi, bgdzie musia’r réwniei przejaé
0bs’ruge kurséw wyjazdowych i zjazdovvych z zajezdni Nowa Huta. Jednak po trasie linii nr 74,
na odcinku z centrum Krakowa do placu Centralnego im. R. Reagana, be;-da kursowaé linie
tramwajowe nr 4, 9, 10 i 52. Ponadto w ciagu alei Solidarnoéci kursuje linia tramwajowa nr 1.
Na|e2y podkreélié, 2e linia nr 74 funkcjonuje tylko w godzinach szczytu w dni powszednie,
natomiast linia nr 1 realizuje kursy we wszystkie dni tygodnia, a w dni powszednie jej
czestotliwoéé kursowania jest dwukrotnie wiegksza ni2 linii nr 74.



W ocenie Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie rozpoczgcie remontu ulicy
Bienczyckiej nie uzasadnia przywrécenia linii nr 142 do pgtli Czyiyny Dworzec, bowiem
w vvyniku wprowadzonych zmian autobus kursowa+by w relacji, ktéra w zwiazku z remontem
ww. ulicy b¢dzie obs+ugiwac' kilka linii tramwajowych ze z-Eznie wiegksza czestotliwoécia.
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