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Projekt UE - informacje

Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż 
Trasy Łagiewnickiej” był realizowany w ramach 
szerszego przedsięwzięcia związanego z budową 
Trasy Łagiewnickiej.

Trasa Łagiewnicka to jeden z najważniejszych 
i największych projektów inwestycyjnych w historii 
Krakowa o łącznej wartości około 841 mln PLN. Jego 
realizacja stanowi element III Obwodnicy Miasta 
Krakowa tzw. Krakowskiego Ringu. Ponadto otwiera 
szereg nowych możliwości związanych z dogodnym 
połączeniem dwóch prężnie rozwijających się 
obszarów miasta – Kurdwanowa oraz Ruczaju.

Kluczowym elementem nowej trasy jest linia 
tramwajowa - realizowana w ramach projektu UE -
która przyczyni się do znaczącego usprawnienia 
transportu zbiorowego, a także do obniżenia 
poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta 
Krakowa.
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Projekt UE - informacje
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Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach 6 osi priorytetowej „Rozwój niskoemisyjnego 

transportu zbiorowego w miastach”, Działanie 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego 
w miastach”

Wartość projektu: 177.894.171,07 zł

Dofinansowanie:     97.560.000,00 zł



Podmiot realizujący projekt

Spółka Trasa Łagiewnicka S. A. została powołana Uchwałą Rady Miasta 
Krakowa dnia 17 lutego 2016 roku. Celem Spółki jest realizacja projektu 
polegającego na:

• Przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia 
inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej

• Utrzymaniu wybudowanej infrastruktury w odpowiednim stanie 
technicznym, obejmującym również jej odtworzenie w okresie do dnia 
31.12.2042 roku

ZARZĄD SPÓŁKI TRASA ŁAGIEWNICKA S.A.

Mariusz Piątkowski – Prezes Zarządu

Marcin Korusiewicz – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Migdał – Członek Zarządu
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Lokalizacja projektu
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Zakres realizowany 
w ramach projektu UE

Centrum Jana Pawła II



Projekt UE - zakres
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Najważniejsze parametry projektu:

Najważniejsze elementy projektu:



Projekt UE – zakres

• budowa infrastruktury (torowej) tramwajowej o długości ok. 1,7 km (podwójnego toru) wraz z siecią trakcyjną oraz 
systemami bezpieczeństwa, sterowania i zasilania oraz odwodnienia

• przebudowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku ok. 0,6 km (podwójnego toru) wraz 
z przebudową jezdni północnej ul. Zakopiańskiej (tj. jezdni bezpośrednio przylegającej do istniejącej linii 
tramwajowej)

• budowa podstacji trakcyjnej wraz z wyposażeniem

• przebudowa pętli tramwajowej na os. Kurdwanów

• budowa obiektu tunelowego wraz ze stanowiskami obsługi oraz systemami: obsługi i nadzoru, bezpieczeństwa, 
sterowania, zasilania i łączności 

• budowa obiektów mostowo-tramwajowych na rzece Wildze i nad ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

• budowa nowego punktu przesiadkowego dla komunikacji zbiorowej w rejonie węzła Zakopiańska 

• budowa nowego koryta rzeki Wilgi – na odcinku kolidującym z nową linią tramwajową – przełożenie rzeki 

• budowa systemu sterowania obszarowego i systemu informacji pasażerskiej
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Projekt UE - zakres
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Najważniejsze elementy zrealizowane w ramach projektu:

• Przebudowa pętli tramwajowej na os. Kurdwanów



Projekt UE - zakres

• Budowa linii tramwajowej od pętli na os. 
Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej (długość 1,7 km)
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Projekt UE - zakres
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Projekt UE - zakres

• Przełożenie koryta rzeki Wilgi
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Projekt UE - zakres

• Podziemny przystanek tramwajowy
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Projekt UE - zakres

• Przebudowa 
torowiska wzdłuż 
ul. Zakopiańskiej na 
odcinku 0,6 km
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Cele realizacji projektu

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest:

• usprawnienie systemu miejskiej komunikacji zbiorowej

• zwiększenie udziału osób korzystających ze środków transportu publicznego

• skrócenie czasu podróży 

• uruchomienie nowych linii tramwajowych

• zwiększenia atrakcyjności komunikacji zbiorowej

• poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne
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Korzyści i bieżące funkcjonowanie projektu

• 3 linie tramwajowe

• 10 przystanków tramwajowych

• 424 przejazdy tramwajowe dziennie przez podziemny 
przystanek

• Skrócenie czasu podróży

• Korzyści dla środowiska
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Konferencja projektowa

16 września 2021 r.  

Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. 
zorganizowała konferencję poświęconą 

realizacji projektu „Budowa linii 
tramwajowej wzdłuż Trasy 

Łagiewnickiej”.

18



Film
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ul. Zbrojarzy 78

30-412 Kraków

Tel. (12) 357-80-00

e-mail: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl


