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

•

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

•

zminimalizowanie negatywnego wpływu
na środowisko
naturalne.
KRAKÓW ŁĘG

GŁÓWNY

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

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

KRAKÓW
KRZEMIONKI

od 16 września 2017 r.

KRAKÓW
PŁASZÓW

KRAKÓW
BIEŻANÓW

Czas na kolej
Kolej na czas

KRAKÓW
ZŁOCIEŃ

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

ZABŁOCIE

od 30 września 2017 r.

KOKOTÓW

KRAKÓW
ŁAGIEWNIKI

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.

Przepraszamy za utrudnienia,
o zmianach będziemy informować na bieżąco.
Więcej na stronie www.krakow-rudzice.pl
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Wizualizacja estakady w rejonie przystanku Kraków Grzegórzki
przy ul. Grzegórzeckiej | Projektanci: Jerzy Broś, Michał Pigoń
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Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie
odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.
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Projekt „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice
wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” jest współﬁnansowany przez
Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

