
Czas na kolej
Kolej na czas

• integracja kolei z komunikacją miejską,

• podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróży,

• dostosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb 
osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

• ograniczenie ruchu samochodowego w okolicy 
linii kolejowej, w wyniku zwiększenia oferty 
przewozowej kolei,

• zminimalizowanie negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 
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Korzyści po modernizacji linii:

Modernizacja wiąże się 
z utrudnieniami, ale...

zmieniamy się 
dla Ciebie!

Przepraszamy za utrudnienia,
o zmianach będziemy informować na bieżąco.

Więcej na stronie www.krakow-rudzice.pl

od 2 września 2017 r.

ul. Wrocławska 
udostępnienie jednego pasa ruchu dla pieszych,

przejście podziemne do peronów Łobzów 
wyłączenie ruchu pieszych,

przejście dla pieszych w ciągu ul. Racławickiej
wyłączenie ruchu pieszych,

ul. Prądnicka
przejazd na odcinku objętym pracami będzie odbywał się 
w obu kierunkach,

ul. Kamienna
wyłączenie z ruchu pojazdów z utrzymaniem ruchu 
pieszych,

od 16 września 2017 r.

ul. Łokietka
wyłączenie z ruchu pojazdów z utrzymaniem ruchu pieszych,

od 30 września 2017 r.

ul. Kopernika
wyłączenie z ruchu pojazdów za wyjątkiem pojazdów 
uprzywilejowanych, utrzymanie ruchu pieszych i rowerów,

ul. Grzegórzecka
przejazd na odcinku objętym pracami będzie odbywał się 
w obu kierunkach, utrzymanie ruchu tramwajów,

ul. Miodowa
wyłączenie z ruchu pojazdów z utrzymaniem ruchu pieszych.

Wizualizacja estakady w rejonie przystanku Kraków Grzegórzki 
przy ul. Grzegórzeckiej | Projektanci: Jerzy Broś, Michał Pigoń

Zmiany w organizacji ruchu:



Zmodernizujemy stacje i przystanki osobowe 
– Kraków Łobzów, Kraków Główny Towarowy, 
Kraków Główny Osobowy, Kraków Płaszów, 
Kraków Prokocim, Kraków Bieżanów, Kokotów 
i Węgrzce Wielkie. Wszystkie obiekty zostaną 
wyposażone w nowe wiaty, dynamiczny system 
informacji pasażerów oraz udogodnienia dla 
osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

LEGENDA

modernizowany odcinek

budowa dodatkowej pary
torów aglomeracyjnych

budowa dodatkowego toru 

nowe przystanki

modernizowane stacje i przystanki osobowe

budowa estakady

budowa dwóch mostów nad rzeką Wisłą

Inwestycja w sercu Krakowa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą ponad  
4 mld złotych na projekty usprawniające komu-
nikację w aglomeracji krakowskiej. Linia kolejowa  
E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice 
to trasa o znaczeniu państwowym, wchodząca w skład 
sieci międzynarodowej. 
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Wartość projektu: 1,67 mld zł
Długość linii objętych projektem: 19,6 km 

MODERNIZACJA LINII 
KOLEJOWEJ E 30 NA ODCINKU 
KRAKÓW GŁÓWNY TOWAROWY  
– RUDZICE

Modernizacja linii kolejowej oraz 56 obiektów 
inżynieryjnych, w tym 2 dodatkowych mostów 
nad Wisłą o długości 227 m oraz 233 m spra-
wi, że podróż po Krakowie stanie się bardziej 
komfortowa.
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Dzięki budowie 850-cio me-
trowej estakady na odcinku  
od ul. Kopernika do ul. Miodowej 
miasto zyska nową przestrzeń 
publiczną.
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Powstaną 2 nowe przystanki kolejowe – Kra-
ków Grzegórzki i Kraków Złocień, co umożliwi 
utworzenie dogodnych węzłów komunikacyjnych 
w centrum Krakowa i usprawni ruch drogowy 
w mieście. 
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