
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - budowa linii tramwajowej z 
Krowodrzy Górki do Górki Narodowej i przekazaniu placu budowy, na którym 13 lipca 
rozpoczną się pierwsze prace – poinformował prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski. 

 

„To się ciągnęło dosyć długo. Była masa odwołań (...); 6 tys. stron liczy dokumentacja dotycząca 
inwestycji” – powiedział w środę na briefingu prasowym prezydent miasta Krakowa Jacek 
Majchrowski. Obwieszczenie decyzji ZRID już się ukazało. W środę miasto przekazało plac budowy, a 
pierwsze prace ruszą 13 lipca na ulicy Opolskiej. 
 
„Dziś otrzymaliśmy plac budowy. Zaczynamy od formalności – w przeciągu siedmiu dni wyślemy 
powiadomienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego o zamiarze rozpoczęcia robót 
budowlanych. Potem rozpoczniemy roboty przygotowawcze polegające m.in. na założeniu osnowy 
geodezyjnej. 13 lipca na ulicy Opolskiej będą pierwsze zawężenia – umożliwiające bezpieczną 
wycinkę drzew. Te prace będą pod nadzorem ornitologicznym i potrwają dwa, trzy tygodnie” – wyjaśnił 
PAP dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Łukasz Szewczyk. 
 
Utrudnienia na ul. Opolskiej od 13 lipca będą wynikać z zawężenia po jednym pasie w obu kierunkach 
– pozostaną dwa pasy ruchu w kierunku Ronda Ofiar Katynia i dwa pasy w kierunku Nowej Huty. 
 
Dyrektor podkreślił, że informacje o kolejnych utrudnieniach w ruchu będą z wyprzedzeniem 
podawane opinii publicznej. 
 
Zarząd Inwestycji Miejskich ma 26 miesięcy na budowę linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka 
Narodowa i zakłada, że do końca 2022 r. będzie można jeździć tramwajami na tej trasie. 
 
Koszt inwestycji to 380 mln zł, z czego ok. 150 mln zł to dofinansowanie ze środków zewnętrznych 
(unijny Fundusz Spójności). 
 
Budowa linii szybkiego tramwaju z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej jest jedną z najważniejszych 
inwestycji miejskich. Mieszkańcy czekają na nią od 2010 r. – kiedy to pojawiły się pierwsze obietnice 
ze strony miasta o realizacji takiego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie prac przeciągało się jednak m.in. 
ze względu na prace archeologiczne, mające na celu zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego na 
terenie budowy i przygotowania dokumentacji z oceną środowiskową terenu. Plany budowy linii 
tramwajowej nie podobały się także niektórym mieszkańcom, którzy obawiali się nocnego hałasu 
tramwajów przejeżdżających w pobliżu ich mieszkań. Wykonawcę na opracowanie dokumentacji 
projektowej i budowę linii tramwajowej wyłoniono w 2017 r. Decyzja ZRID przedłużała się, było ok. 5 
tysięcy uczestników postępowań związanych m.in. z przejęciem gruntów pod budowę nowej linii 
tramwajowej. 
 
Trasa linii szybkiego tramwaju ma liczyć pięć kilometrów, 23 perony i poprowadzi przez osiedla 
Krowodrza Górka, Prądnik Biały i ul. Pachońskiego do Górki Narodowej. Inwestycja obejmuje m.in. 
budowę i rozbudowę torowiska tramwajowego wraz z budową przystanków tramwajowych, peronów i 
zatok autobusowych oraz budowę sieci trakcyjnej. 
 
W zakres prac wchodzi także przebudowa pętli tramwajowo-autobusowej Krowodrza Górka, budowa 
pętli tramwajowo-autobusowej Górka Narodowa, a także budowa trzech parkingów w systemie 
Park&Ride: w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka, przy skrzyżowaniu z ul. Pachońskiego oraz 
przy pętli końcowej Górka Narodowa. 
 
W ramach zadania przebudowane zostaną ulice Pachońskiego, Siewna, Bociana oraz powstanie 
nowy odcinek drogi na osiedlu Górka Narodowa - od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do 
al. 29 Listopada. 
 
Zgodnie z planami na trasie realizowanych będzie ponad 500 kursów na dobę. 
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