
Numer Propozycja Opinia Nowa lokalizacja Uwagi
1. Miodowa pozytywna
2. Plac Wolnica pozytywna
3. Korona pozytywna

4. Aleja 29 Listopada / Kamienna zmiana lokalizacji

5. Grochowska / Prażmowskiego zmiana lokalizacji pętla tramwajowa Cm. Rakowicki
6. Nadbrzeżna / Olszyny pozytywna
7. Meissnera / Pilotów pozytywna północno wschodni róg ronda Młyńskiego

8. Aleja 29 Listopada / Lublańska zmiana lokalizacji Aleja 29 Listopada / Wileńska

9. Wybickiego / Dr. Twardego pozytywna

10. Wybickiego / Wrocławska pozytywna po północnej stronie, obok lokali usługowych

11. Wrocławska / Kijowska zmiana lokalizacji Wrocławska / Oboźna

Bronowicka / Armii Krajowej negatywna

12. Uniwersytet Pedagogiczny pozytywna

Most Zwierzyniecki / Malczewskiego negatywna

13. Praska / Zielińskiego pozytywna

14. zmiana lokalizacji Monte Cassino / Szwedzka

15. Grota Roweckiego / Kobierzyńska pozytywna
16. Grota Roweckiego / Rostworowskiego pozytywna
17. pozytywna

18. Konopnicka / Kalwaryjska pozytywna

Powstańców Śląskich / Kamieńskiego negatywna

19. Limanowskiego / Na Zjeździe zmiana lokalizacji pl. Bohaterów Getta

20. Wielicka / Powstańców Wlkp. pozytywna uwzględnić przyszłą lokalizację stacji SKA

21. Klimeckiego / Nowohucka pozytywna

22. KSW pozytywna

23. Saska / Nowohucka zmiana lokalizacji Saska / Płaszowska

Propozycje Roweres

nd.
nd.
nd.

Aleja 29 Listopada / Prandoty

nowa lokalizacja charakteryzuje się mniejszą 
odległością od zabudowy mieszkalnej, 
znajduje się tam również punkt 
przesiadkowy KZ

nd. na przystanku autobusowym Narzymskiego
nd.

w pobliżu nowej lokalizacji znajduje się 
Uniwersytet Rolniczy oraz akademiki 
Uniwersytetu Ekonomicznego. Stacja na 
skrzyżowaniu 29 Listopada / Lublańska do 
budowy w kolejnym etapie, po zakończeniu 
budowy planowanego w pobliżu centrum 
biurowego oraz po rozbudowie systemu, w 
chwili obecnej ważniejsze jest 
skomunikowanie UR oraz akademików UEK

nd. przy przystanku tramwajowym obok 
Kauflandu

nd.

placyk przy Wrocławskiej 28, w bliższej 
odległości od zabudowy mieszkalnej oraz 
biurowej

nd. w kolejnym etapie rozwoju, w chwili obecnej 
zbyt duża odległość pomiędzy stacjami

nd.
po południowej stronie ulicy, przed 
budynkami UP oraz w pobliżu przystanku 
tramwajowego

nd. brak w pobliżu jakichkolwiek generatorów 
ruchu, węzeł drogowy w szczerym polu

nd.

Monte Cassino / Kapelanka
większa dostępność, stacja na Monte 
Cassino / Kapelanka do budowy w kolejnym 
etapie

nd.
nd.

Grota Roweckiego / Kapelanka nd.

nd.
lokalizacja stacji w rejonie przystanku 
autobusowego na rondzie Matecznego, na 
rogu ulic Konopnickiej i Kalwaryjskiej

nd.

stacja znajduje się na węźle drogowym w 
szczerym polu, w pobliżu którego brak jest 
jakiejkolwiek zabudowy mieszkalnej i 
usługowej. W pobliżu znajduje się jedynie 
CH Bonarka (ok. 700m dalej), którego 
okolice oferują o wiele dogodniejsze 
lokalizacje

wschodnia strona ul. Na Zjeździe, w pobliżu 
skrzyżowania z ul. Kącik. Pl. Boh. Getta jest 
ważnym punktem przesiadkowym, znajdują 
się tam również lokale handlowe oraz 
usługowe.  Lokalizacja stacji na 
skrzyżowaniu Limanowskiego / Na Zjeździe 
skutkowałaby sporą odległością do przejścia 
pomiędzy stacją, a przystankami KZ oraz 
generatorami ruchu

nd.

nd.  lokalizacja na przystanku tramwajowym w 
pasie dzielącym ul. Kuklińskiego

nd. lokalizacja po południowej stronie 
Grudzińskiego

lokalizacja Saska / Nowohucka znajduje się 
w sporej odległości od zabudowań 
mieszkalnych i usługowych, jedyną zaletą 
jest bliskość linii autobusowych kursujących 
ul. Nowohucką, niemniej funkcję punktu 
przesiadkowego dla linii KZ kursujących 
Nowohucką  dla omawianego obszaru 
spełniać będzie Klimeckiego/Nowohucka. 
Proponowana lokalizacja Saska / Płaszowska 
znajduje się w środku osiedla, w pobliżu 
punktów usługowych oraz kościoła, a także 
przystanku KZ. Mimo braku dedykowanej 
infrastruktury rowerowej na ul. Płaszowskiej 
wyznaczona została strefa Tempo 30 oraz 
strefa skrzyżowań równorzędnych, co 
uspokoiło ruch i stworzyło dogodne warunki 
do podróżowania na rowerze



Saska / Kuklińskiego negatywna

24. Ofiar Dąbia / Aleja Pokoju pozytywna

25. Jana Pawła II / Meissnera pozytywna

26. Młyńska / Lublańska zmiana lokalizacji Młyńska / Miechowity

Propozycje KMR
Numer Propozycja lokalizacji Nazwa Ew. opis lokalizacji Uwagi

27. Dietla / Stradom Stradom ważny punkt przesiadkowy

28. północny róg skrzyżowania ważny punkt przesiadkowy

29. Daszyńskiego / Podgórska Galeria Kazimierz

30. Grzegórzecka / Blich Hala Targowa

31. Sądowa / Przy Rondzie Sądowa

32. Rakowicka / Lubomirskiego

33. Basztowa / Długa Basztowa LOT

34. Mały Rynek / Szpitalna Stare Miasto Mały Rynek lub wylot ul. Szpitalnej

35. Czysta / al. Mickiewicza Czysta ślepa końcówka ul. Czystej

36. Królewska / Kijowska

37. Miasteczko Studenckie AGH

38. zabudowa mieszkalna, centrum handlowe

39. Słomiana zabudowa mieszkalna, centrum handlowe

40. Rondo Barei Rondo Barei zabudowa mieszkalna

41. Jana Pawła II - AWF AWF

42. Jana Pawła II / Stella Sawickiego Stella Sawickiego

43. Rondo Czyżyńskie Rondo Czyżyńskie

44. Rondo Kocmyrzowskie

45. Rondo gen. Maczka DH Wanda

46. Andersa / Ludźmierska os. Zgody

47. Kocmyrzowska / Obrońców Krzyża Teatr Ludowy

48. Plac Centralny Plac Centralny

49. Solidarności / Struga Struga po stronie zachodniej al. Solidarności

50. Al. Krasińskiego / Zwierzyniecka Jubilat okolice DH Jubilat

51. Meissnera / Pszona Pszona zabudowa mieszkalna

nd.

lokalizacja znajduje się w sporej odległości 
od zabudować mieszkalnych, natomiast 
funkcję punktu przesiadkowego dla linii 
tramwajowej dla omawianego obszaru 
spełniać będzie Klimeckiego / Nowohucka. 
Stacja do ew. budowy po budowie łącznika 
tramwajowego Lipska – Wielicka

nd.

nd.

ze względu na przebudowę ul. Mogilskiej 
rower może okazać się najszybszym 
środkiem transportu w stronę centrum 
miasta. Docelowa lokalizacja w północnym 
rogu skrzyżowania

lokalizacja po zachodniej stronie ul. 
Młyńskiej. Proponowana lokalizacja znajduje 
się w mniejszej odległości od zabudowy 
mieszkalnej

rejon przystanku tramwajowego w 
pasie dzielącym ul. Dietla na wlocie 

od strony ronda Grunwaldzkiego
Dietla / Starowiślna Starowiślna

plac przed Galerią Kazimierz od strony 
Daszyńskiego

galeria handlowa, wzdłuż bulwarów 
wiślanych poprowadzona została jedna z 
najważniejszych tras rowerowych miasta

plac przed Halą Targową od strony ul. 
Grzegórzeckiej

ważny punkt przesiadkowy, dużo lokali 
handlowych w okolicy

skrzyżowanie Sądowej / Przy Rondzie / 
Kordylewskiego

w pobliżu znajdują się sądy oraz urzędy (m. 
in. wydział adm. UMK, urząd wojewódzki)

Uniwersytet 
Ekonomiczny

północna strona skrzyżowania 
Rakowicka / Lubomirskiego

w pobliżu znajduje się kampus UEK oraz 
krakowskie centrum komunikacyjne

w rejonie sterego kleparza, przy 
przystanku tramwajowym

ważny punkt przesiadkowy, punkty 
usługowe
stacja obsługuje ścisłe centrum miasta, 
Rynek Główny i okolice

w pobliżu znajdują się zarówno budynki UJ, 
jak również kampus AGH,w chwili obecnej 
lokalziacja ta wydaje się najsenowniejszym 
sposobem obsługi kampusu AGH, gdyż w 
przypadku stosunkwoo małej ilości stacji w 
okolicy wyeliminuje ruch na niewielkiej 
odległości w relacji akademiki - sale 
wykładowe

Biprostal
w rejonie jednego z przystanków 

tramwajowych
punkt przesiadkowy, zabudowa handlowa 
oraz mieszkalna

Miasteczko 
Studenckie

plac przed klubem studio i pawilonem 
handlowym

Kapelanka / Kobierzyńska Tesco Kapelanka

Kapelanka / Słomiana
na rogu od strony Tesco lub po drugiej 

stronie Kapelanki, przy CPR

w pobliżu znajduje się kampus Politechniki 
Krakowskiej oraz AWF, a także SSE z 
budynkami biurowymi
ważny punkt przesiadkowy, zabudowa 
mieszkalna
ważny punkt przesiadkowy, zabudowa 
mieszkalna

Rondo 
Kocmyrzowskie

ważny punkt przesiadkowy, zabudowa 
mieszkalna oraz usługowa, w pobliżu 
znajduje się plac handlowy
ważny punkt przesiadkowy, zabudowa 
mieszkalna oraz usługowa

północny róg skrzyżowania, w rejonie 
przystanku autobusowego

zabudowa mieszlana oraz usługowa, w 
pobliżu znjadują się urzędy

ważny punkt przesiadkowy, zabudowa 
mieszkalna oraz usługowa, w poblizu 
znajduje się plac handlowy
ważny punkt przesiadkowy, zabudowa 
mieszkalna oraz usługowa
ważny punkt przesiadkowy, zabudowa 
mieszkalna oraz usługowa
ważny punkt przesiadkowy, zabudowa 
mieszkalna oraz usługowa
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