Cmentarz

27-28.10.2018 (sob.-niedz.)
❷ Ul. Cmentarna i Owcza jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do
ul. Złotowskiej (w dzień od godz. 8:00 do
godzin wieczornych uzgodnionych z
Policją);

29-31.10.2018 (pon.-śr.)
1.11.2018 (czw.)
Zmiany organizacji ruchu (obowiązują od godz. 5:00 do godzin
Na wniosek Policji:
❷ Ul. Cmentarna i Owcza - jednokierunkowe od ul. wieczornych określonych przez Policję):
❷ Ul. Cmentarna i Owcza - jednokierunkowa od Grunwaldzkiej do ul.
Grunwaldzkiej do ul. Złotowskiej;
Złotowskiej;
❸ - ul. Złotowska jednokierunkowa od ul. Owczej do Bukowskiej;
❹ - ul. Wieruszowska jednokierunkowa od ul. Grunwaldzkiej do ul.
Junikowskiej;
❹ - ul. Rzepińska jednokierunkowa od ul. Cmentarnej do ul.
Małoszyńskiej;

Junikowo

2-4.11 (pt.-niedz.)
❷ Ul. Cmentarna i Owcza jednokierunkowe od ul.
Grunwaldzkiej do ul.
Złotowskiej (w dzień od
godziny 07:00 do godzin
wieczornych uzgodnionych z
Policją);

❹ Dodatkowe miejsca parkingowe:
- na lewym pasie ruchu ul. Grunwaldzkiej od pętli "Junikowo" do ul.
Cmentarnej (w obu kierunkach);
- na Grunwaldzkiej w ciągu prawego pasa ruchu od ul. Cmentarnej do ul.
Ścinawskiej (kierunek do centrum);
- na Wieruszowskiej od Grunwaldzkiej do posesji nr 10.

❶ Ul. Chryzantemowa - jeden kierunek od ul. Owczej i Malwowej do parkingu przy cmentarzu, wyjazd drogą leśną w stronę ul. Malwowej (od 27.10 godz. 8:00 do 4.11 wieczorem).
❷ Ul. Cmentarna - ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h od ul. Rzepińskiej do ul. Złotowskiej; zakazy parkowania na poboczu (od 16.10 od godz. 8:00 do 4.11 wieczorem).
Zmiany organizacji ruchu:
❶ - ul. Warszawska - zawężenie do jednego
pasa w obu kierunkach (od 27.10 od godz.
7:00 całą dobę),
❷ - ul. Gnieźnieńska - zakaz ruchu poj.
ciężarowych (codziennie od godz. 7:00 do
godzin wieczornych);
❷ - ul. Gnieźnieńska - jeden kierunek ruchu
od NIVEA do ul. Bałtyckiej (codziennie od
godz. 10:00 do godzin wieczornych);
Dodatkowe miejsca parkingowe:
❶ - ul. Warszawska - parkowanie w pasie
Miłostowo rozdziału w obu kierunkach od stacji paliw do
ul. Mogileńskiej (od 27.10 od godz. 7:00 całą
dobę);
❷ - ul. Gnieźnieńska - parkowanie na lewym
pasie od NIVEA do ul. Bałtyckiej (codziennie
od godz. 10:00 do godzin wieczornych);

Zmiany organizacji ruchu (obowiązują całą dobę):
❶ - ul. Warszawska - zawężenie jezdni do jednego pasa w obu
kierunkach;
❶ - ul. Warszawska - przejście dla pieszych na wysokości
głównego wejścia na cmentarz;
❶ - ul. Warszawska - ograniczenia ruchu pojazdów i parkowania
Dodatkowe miejsca parkingowe:
przy wjeździe na cmentarz
❶ - ul. Warszawska - parkowanie w pasie rozdziału do
❷ - ul. Gnieźnieńska - zakaz ruchu poj. ciężarowych (obowiązuje
miasta, od stacji paliw do ul. Mogileńskiej (całą dobę),
❶ ul. Warszawska - parkowanie na lewych pasach od całą dobę), jeden kierunek ruchu od Gdyńskiej do Bałtyckiej (od
ul. Mogileńskiej do węzła Antoninek w obu kierunkach godz. 5:00 do godz. wieczornych);
Zmiany organizacji ruchu:
❶ - ul. Warszawska - zwężenie jezdni do jednego pasa
w stronę miasta (całą dobę),
❶ - ul. Warszawska - zwężenie jezdni do jednego pasa
w obu kier. (od 31.10 od godz. 10:00);

(od 31.10 od godz. 10:00);
Na wniosek Policji:
❷ - ul. Gnieźnieńska - w dzień jeden kierunek ruchu od
NIVEA do ul. Bałtyckiej;
❷ - ul. Gnieźnieńska - w dzień parkowanie na lewym
pasie od NIVEA do ul. Bałtyckiej;

Dodatkowe miejsca parkingowe:
❶ - ul. Warszawska - parkowanie na lewych pasach od ul.
Mogileńskiej do węzła Antoninek (oba kierunki, całą dobę);
❷ - ul. Gnieźnieńska - parkowanie na lewym pasie od Gdyńskiej
do ul. Bałtyckiej (od. godz. 5:00 do wieczora);
❶ - ul. Warszawska - miejsca parkingowe "wysiądź i jedź" przy
wejściu głównym na cmentarz (całą dobę);

Zmiany organizacji ruchu:
❶ - ul. Warszawska - zawężenie
do jednego pasa w obu
kierunkach (całą dobę);
Dodatkowe miejsca parkingowe:
❶ - ul. Warszawska parkowanie w pasie rozdziału do
miasta, od stacji paliw do ul.
Mogileńskiej;
❶ - ul. Warszawska parkowanie w pasie rozdziału od
centrum, od ul. Mogileńskiej do
stacji paliw w godz. od 7:00 do
wieczora;
❷ - ul. Gnieźnieńska - w dzień
jeden kierunek ruchu od NIVEA
do ul. Bałtyckiej;
❷ - ul. Gnieźnieńska - w dzień
parkowanie na lewym pasie od
NIVEA do ul. Bałtyckiej;

Ul. Warszawska - zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w stronę miasta (od 27.10 godz. 7:00 do 4.11 godz. 20:00); ograniczenia prędkości pojazdów do 30 km/h na ul. Warszawskiej i
Gnieźnieńskiej (od 27.10 godz. 7:00 do 4.11 godz. 20:00).

Lutycka

Zmiany organizacji ruchu (codziennie od
godz. 7:00 do 20:00):
- ul. Lutycka: zakaz ruchu pojazdów
ciężarowych od ul. Podolańskiej do ronda
Obornickiego (w obu kierunkach);

Zmiany organizacji ruchu (od godz. 5:00 do g. wieczornych):
- ul. Lutycka zakaz ruchu pojazdów ciężarowych od ul.
Podolańskiej do ronda Obornickiego (w obu kierunkach);

Zmiany organizacji ruchu
codziennie od godz. 7:00 do
20:00:
- ul. Lutycka: zakaz ruchu
pojazdów ciężarowych od ul.
Podolańskiej do ronda
Obornickiego (oba kierunki);

Ograniczenia prędkości poj. do 30 km/h na ul. Lutyckiej na odcinku od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej (od 27.10 od godz. 8:00 do 4.11 do wieczora). Parkowanie na poboczach ul. Lutyckiej po str. cmentarza, od
ul. Szczawnickiej do ul. Dojazd (kier. rondo Obornickie) i na poboczu ul. Szczawnickiej przy cmentarzu (od 27.10 od godz. 8:00 do 4.11 do wieczora).

Zmiany organizacji ruchu:
❶ - ul. Arciszewskiego - zakaz ruchu
pojazdów ciężarowych w stronę ul.
Ściegiennego, zawężenie do jednego
pasa obu jezdni na odc. od ul. Palacza do
ul. Ściegiennego (codziennie od godz.
7:00 do godzin wieczornych);

Górczyn

Zmiany organizacji ruchu (od godz. 7:00 do
wieczora):
❶ - ul. Arciszewskiego - zakaz ruchu pojazdów
ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego, zawężenie
do jednego pasa obu jezdni od ul. Palacza do ul.
Ściegiennego;
W dniu 31.10 od godz. 12:00:
❶❷ - ul. Arciszewskiego - zakaz ruchu pojazdów
Dodatkowe miejsca parkingowe:
ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego, zawężenie
❶ - ul. Arciszewskiego - parkowanie w
do jednego pasa obu jezdni od ul. Hetmańskiej do
pasie rozdziału na odcinku od ul. Palacza ul. Ściegiennego;
do ul. Ściegiennego (codziennie od godz.
7:00 do godzin wieczornych określonych Dodatkowe miejsca parkingowe:
przez Policję);
❶ - ul. Arciszewskiego - parkowanie w pasie
rozdziału od ul. Palacza do Ściegiennego;
W dniu 31.10 od godz. 12:00
❶❷ - ul. Arciszewskiego - parkowanie w pasie
rozdziału od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego;

Zmiany organizacji ruchu (do godzin wieczornych):
❶❷ - ul. Arciszewskiego - zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w
stronę ul. Ściegiennego, zawężenie do jednego pasa obu jezdni na
odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego;
❹ - ul. Ściegiennego - zwężenie przekroju o jeden pas na odc. od
ul. Jarochowskiego do Arciszewskiego;
- ul. Kordeckiego jednokierunkowa od Albańskiej do Węglowej
(całą dobę);

Na wniosek Policji
❶ - ul. Arciszewskiego zakaz ruchu pojazdów
ciężarowych w stronę ul.
Ściegiennego, zawężenie do
jednego pasa obu jezdni na
odc. od ul. Palacza do ul.
Ściegiennego (codziennie od
godz. 7:00 do godz.
wieczornych określonych
przez Policję);

Dodatkowe miejsca parkingowe:
❶❷ - ul. Arciszewskiego - parkowanie w pasie rozdziału na
odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego;
❹ - ul. Ściegiennego - parkowanie obustronnie na lewym pasie na ❶ - ul. Arciszewskiego odc. od ul. Jarochowskiego do ul. Arciszewskiego;
parkowanie w pasie rozdziału
na odcinku od ul. Palacza do
ul. Ściegiennego (codziennie
od godz. 7:00 do godz.
wieczornych określonych
przez Policję);

Ograniczenia prędkości pojazdów do 30 km/h na ul. Ściegiennego i Arciszewskiego (obowiązują od 27.10 godz. 7:00 do 4.11 do godzin wieczornych).
❸ - Parking na ul. Ściegiennego na wysokości cmentarza wyłącznie dla osób niepełnosprawnych (od 27.10 od godz. 7:00 do 4.11 do godzin wieczornych).
Ulice Jasna Rola i Bronisława - jeden kierunek od ul. Bolka do ul. Umultowskiej (od 31.10 godz. 12:00 do 1.11 do godz.
wieczornych).

Jasna Rola
Wiśniowa
Nowina

Ulice Bluszczowa i Wiśniowa jednokierunkowe od ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Wspólnej (obowiązuje od 27.10 rano do 4.11 do godzin wieczornych).
Ograniczenia prędkości na ul. Szpitalnej i ul. Nowina do 30 km/h (obowiązuje od 27.10 godz. 7:00 do 4.11 do godzin wieczornych).
Zmiany org. ruchu (codziennie od 7:00 do
godz. wieczornych):
- ul. św. Antoniego i Minikowo
jednokierunkowe na odc. od ul. Książęcej
do ronda Minikowo;

Zmiany organizacji ruchu (od 5:00 do godz. wieczornych);
- ul. św. Antoniego i Minikowo jednokierunkowe na odcinku od ul.
Książęcej do ronda Minikowo;
Dodatkowe miejsca parkingowe:
- ul. św. Antoniego i Minikowo - parkowanie na lewym pasie od ul.
Książęcej do ronda Minikowo;

św.
Antoniego Dodatkowe miejsca parkingowe:
- ul. św. Antoniego i Minikowo: parkowanie
na lewym pasie od ul. Książęcej do ronda
Minikowo;

Morasko
Cmentarz

Na wniosek Policji:
- ul. św. Antoniego i Minikowo
jednokierunkowe na odc. od
ul. Książęcej do r. Minikowo
(od 7:00 do wieczora);
Dodatkowe m. parkingowe:
- ul. św. Antoniego i Minikowo
na lewym pasie od Książęcej
do ronda Minikowo;

Na ul. Morasko na wysokości cmentarza ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz dopuszczenie parkowanie na poboczu (obowiązuje od 27.10 godz. 8:00 do 4.11 godz. 20:00).
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