ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz, dnia 10.05.2017 r.
Dotyczy: planowanych zmian w obowiązującej organizacji ruchu na ulicach
Bydgoszczy w związku z organizacją biegu pn. „2. PKO Bydgoski Festiwal Biegowy”
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie
informuje, że na czas trwania w/w imprezy w dniu 21 maja 2017 roku w godz.
od 9.00 do 15.30 planowane jest wprowadzanie zmian w obowiązującej
organizacji ruchu na ul. Gdańskiej (od ul. Modrzewiowej do ul. Kamiennej),
ul. Kamiennej (od ul. Sułkowskiego do ul. Gdańskiej), ul. Artyleryjskiej i ul. Pileckiego.
Planowane zmiany przedstawiają się następująco:
Całkowite, czasowe zamknięcie ulic na czas trwania zawodów będzie miało miejsce
na ul. Gdańskiej (od ul. Modrzewiowej do ul. Kamiennej), ul. Kamiennej (od ul. Sułkowskiego do ul. Gdańskiej), ul. Artyleryjskiej i ul. Pileckiego.
b) Na czas wybiegnięcia zawodników z kompleksu Zawisza zostanie czasowo wstrzymany przez Policję ruch samochodowy i tramwajowy na skrzyżowaniu ulic GdańskaModrzewiowa. Zamknięcie nastąpi od godz. 9.50 i potrwa do momentu gdy wszyscy
zawodnicy wbiegną na ul. Gdańską.
c) Na
skrzyżowaniu ulic Gdańska – Czerkaska planowane jest sterowanie
ruchem przez Policję. Przejazd przez skrzyżowanie będzie możliwy jedynie
w relacji wschód – zachód.
d) Na
skrzyżowaniu ulic Kmicica – Pileckiego planowane jest sterowanie
ruchem przez Policję. Przejazd przez skrzyżowanie będzie możliwy jedynie
w relacji północ – południe.
e) Na ul. Gdańskiej (od ul. Czerkaskiej do ul. Kamiennej) dzień przed zawodami od
godz. 17.00 zostaną wprowadzone zakazy zatrzymywania się. Będą one obowiązywały do końca zawodów. Mieszkańcy wskazanego odcinka ul. Gdańskiej na czas obowiązywania zakazów zatrzymywania się winni parkować na ulicach przyległych do
ul. Gdańskiej tj. ul. Leśnej i ul. Dwernickiego.
f)
Na czas trwania zawodów zostanie zorganizowany objazd drogi krajowej nr 80 w kierunku Szczecina ulicami Sułkowskiego, Ogińskiego, Jagiellońską, Focha Grunwaldzką
do
ronda
Maczka.
Przejazd
w
kierunku
Torunia
i
Gdańska
od ronda Maczka będzie odbywał się tymi samymi ulicami.
g) Dojazd do centrum miasta z kierunku Osielska i Niemcza będzie możliwy
ul. Gdańską (odcinek Jeździecka-Modrzewiowa), ul. Modrzewiową, ul. Sułkowskiego,
ul. Ogińskiego i dalej z wykorzystaniem głównych ulic biegnących na osi wschód –
zachód. Dojazd do wymienionych miejscowości od strony centrum będzie możliwy z
wykorzystaniem w/w ulic lub ul. Armii Krajowej.
h) Obsługa osiedla Jachcice będzie możliwa poprzez ul. Żeglarską i ul. Unii Lubelskiej.
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do
czasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch
w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu.
a)

Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.
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