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KWP – SPRAWDŹ JAK DOJECHAĆ DO CMENTARZY
Zmiany w organizacji ruchu w rejonach wielkopolskich cmentarzy.

●

POZNAŃ I POWIAT POZNAŃSKI

MIASTO POZNAŃ
 Poznań – cmentarz Junikowo
• ul. Chryzantemowa - jeden kierunek od ul. Owczej i Malwowej do parkingu przy cmentarzu, wyjazd drogą leśną w kierunku
ul. Malwowej (od 27.10 godz. 8:00 do 4.11 wieczorem).
• ul. Cmentarna - ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h od ul. Rzepińskiej do ul. Złotowskiej; zakazy parkowania na
poboczu (od 27.10 od godz. 8:00 do 4.11 wieczorem)
27-28.10.2018 roku (sob.-niedz.)
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.)
Zmiany organizacji ruchu możliwe do wprowadzenia na wniosek Policji:
• ul. Cmentarna i Owcza - jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do ul. Złotowskiej;
1.11.2018roku (czw.)
Zmiany organizacji ruchu obowiązują od godz. 5:00 do godzin wieczornych określonych przez policję:
• ul. Cmentarna i Owcza - jednokierunkowa od Grunwaldzkiej do ul. Złotowskiej;
• ul. Cmentarna kier ul. Złotowska – ustawienie U-21 wraz z taśmami w celu wyeliminowania parkowania (od dnia
16.10.2018 do dnia 04.11.2018r);
• ul. Rzepińska – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego kier. Małoszyńska. Ustawienie półzapory ul. Rzepińska od ul.
Małoszyńskiej;
• zastosowanie w pasie rozdziału oraz na łukach drogi znaków U-21 w kierunku ul. Złotowskiej od linii P-4 do słupa
energetycznego;
• ul. Złotowska jednokierunkowa od ul. Owczej do Bukowskiej;
• ul. Wieruszowska jednokierunkowa od ul. Grunwaldzkiej do ul. Junikowskiej;
• ul. Rzepińska jednokierunkowa od Cmentarnej do Małoszyńskiej;
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.
2-4.11.2018 roku (pt-niedz.)
ul. Cmentarna i Owcza - jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do ul. Złotowskiej od godziny 07:00;
 Poznań – cmentarz Miłostowo
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 w obu kierunkach (od 27.10 godz. 7:00 do
4.11 godz. 20:00).
27-28.10.2018 roku (sob.-niedz.)
Zmiany organizacji ruchu:
• ul. Warszawska - zawężenie do jednego pasa w obu kierunkach (od godz. 7:00),
• ul. Gnieźnieńska - zakaz ruchu poj. ciężarowych (od godz. 7:00);
• ul. Gnieźnieńska - jeden kierunek ruchu od NIVEA do ul. Bałtyckiej (w dzień od godz. 10:00 do godzin wieczornych);
Dodatkowe miejsca parkingowe:
• ul. Warszawska - parkowanie w pasie rozdziału w obu kierunkach od stacji paliw do ul. Mogileńskiej (od godz. 7:00);
• ul. Gnieźnieńska - parkowanie na lewym pasie od NIVEA do ul. Bałtyckiej (w dzień od godz. 10:00 do godzin wieczornych);
29-31.10.2018 (pon.-śr.)
Zmiany organizacji ruchu:
• ul. Warszawska - zwężenie jezdni do jednego pasa w stronę miasta (całą dobę),
• ul. Warszawska - zwężenie jezdni do jednego pasa w obu kier. (od 31.10 od godz. 10:00);
• Dodatkowe miejsca parkingowe:
ul. Warszawska - parkowanie w pasie rozdziału do miasta, od stacji paliw do ul. Mogileńskiej (całą dobę),
• ul. Warszawska - parkowanie na lewych pasach od ul. Mogileńskiej do węzła Antoninek w obu kierunkach (od 31.10 od
godz. 10:00);
Na wniosek Policji:
• ul. Gnieźnieńska - w dzień jeden kierunek ruchu od NIVEA do ul. Bałtyckiej;
• ul. Gnieźnieńska - w dzień parkowanie na lewym pasie od NIVEA do ul. Bałtyckiej;
1.11.2018 roku (czw.)
Zmiany organizacji ruchu:
• ul. Warszawska - zawężenie jezdni do jednego pasa w obu kierunkach (całą dobę);
• ul. Warszawska - przejście dla pieszych na wysokości głównego wejścia na cmentarz;
• ustawienie na wjeździe na cmentarz znaku D-3 oraz słupków U-21 oddzielając korytarz ruchu pieszych od pojazdów, w tym
na dojeździe na parking;
• eliminacja parkowania na łukach wjazdu na parking cmentarzu oraz przy zatoce autobusowej;
• utworzenie 3 miejsc parkingowych celem umożliwienia pozostawienia pasażera ( wysiądź i jedź) w części postoju taxi;
• ul. Gnieźnieńska - zakaz ruchu poj. ciężarowych (obowiązuje całą dobę), jeden kierunek ruchu od Gdyńskiej do Bałtyckiej
(od godz. 5:00 do godz. wieczornych);
Dodatkowe miejsca parkingowe:
• ul. Warszawska - parkowanie na lewych pasach od ul. Mogileńskiej do węzła Antoninek (oba kierunki, całą dobę);
• ul. Gnieźnieńska - parkowanie na lewym pasie od Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej (od. godz. 5:00 do godzin wieczornych);
• ul. Warszawska - parking "kiss & ride" przy wejściu głównym na cmentarz;
2-4.11.2018 roku (pt-niedz.)
Zmiany organizacji ruchu:
• ul. Warszawska - zawężenie do jednego pasa w obu kierunkach (całą dobę);
Dodatkowe miejsca parkingowe:
• ul. Warszawska - parkowanie w pasie rozdziału do miasta, od stacji paliw do ul. Mogileńskiej;
• ul. Warszawska - parkowanie w pasie rozdziału od centrum, od ul. Mogileńskiej do stacji paliw w godz. od 7:00 do wieczora;
• ul. Gnieźnieńska - w dzień jeden kierunek ruchu od NIVEA do ul. Bałtyckiej;
• ul. Gnieźnieńska - parkowanie w dzień na lewym pasie od NIVEA do ul. Bałtyckiej;
 Poznań – cmentarz Górczyn
Ograniczenia prędkości pojazdów do 30 km/h na ul. Ściegiennego i Arciszewskiego (od 27.10 godz. 8:00 do 4.11 do godzin
wieczornych).
• Parking na ul. Ściegiennego na wysokości cmentarza wyłącznie dla osób niepełnosprawnych (od 27.10 od godz. 8:00 do

4.11 do godzin wieczornych).
27-28.10.2018 roku (sob.-niedz.)
Zmiany organizacji ruchu:
• ul. Arciszewskiego - zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego, zawężenie do jednego pasa obu jezdni
na odc. od ul. Palacza do ul. Ściegiennego (w sobotę i niedzielę od godz. 7:00 do godzin wieczornych);
Dodatkowe miejsca parkingowe:
• ul. Arciszewskiego - parkowanie w pasie rozdziału na odcinku od ul. Palacza do ul. Ściegiennego (w sobotę i niedzielę od
godz. 7:00 do godzin wieczornych określonych przez policję);
29-31.10.2018 (pon.-śr.)
Zmiany organizacji ruchu (od godz. 7:00 do wieczora)
• ul. Arciszewskiego - zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego, zawężenie do jednego pasa obu jezdni
od ul. Palacza do ul. Ściegiennego;
31.10.2018 roku (śr.) od godz. 12.00:
• ul. Arciszewskiego - zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego, zawężenie do jednego pasa obu jezdni
od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego;
Dodatkowe miejsca parkingowe:
• ul. Arciszewskiego - parkowanie w pasie rozdziału od ul. Palacza do Ściegiennego;
31.10.2018 roku (śr.) od godz. 12.00
• ul. Arciszewskiego - parkowanie w pasie rozdziału od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego;
1.11.2018 roku (czw.)
Zmiany organizacji ruchu obowiązują do godzin wieczornych:
• ul. Arciszewskiego - zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego, zawężenie do jednego pasa obu jezdni
na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego;
• ul. Ściegiennego - zwężenie przekroju o jeden pas na odc. od ul. Jarochowskiego do Arciszewskiego;
• ul. Kordeckiego jednokierunkowa od Albańskiej do Węglowej (całą dobę);
Dodatkowe miejsca parkingowe:
• ul. Arciszewskiego - parkowanie w pasie rozdziału na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego;
• ul. Ściegiennego - parkowanie obustronnie na lewym pasie na odc. od ul. Jarochowskiego do ul. Arciszewskiego;
2-4.11.2018 roku (pt.-niedz.)
Na wniosek Policji:
• ul. Arciszewskiego - zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego, zawężenie do jednego pasa obu jezdni
na odc. od ul. Palacza do ul. Ściegiennego (w piątek, sobotę i niedzielę od godz. 7:00 do godz. wieczornych określonych
przez policję);
• ul. Arciszewskiego - parkowanie w pasie rozdziału na odcinku od ul. Palacza do ul. Ściegiennego (w piątek ,sobotę i
niedzielę od godz. 7:00 do godz. wieczornych określonych przez policję);
 Poznań – cmentarz Lutycka
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).
27-28.10.2018 roku (sob.-niedz.)
Zmiany organizacji ruchu w sobotę i niedzielę od godz. 7:00 do 20:00:
• ul. Lutycka: zakaz ruchu pojazdów ciężarowych od ul. Podolańskiej do ronda Obornickiego (w obu kierunkach);
1.11.2018 roku (czw.)
Zmiany organizacji ruchu obowiązują od godz. 5:00 do godz. wieczornych:

• ul. Lutycka zakaz ruchu pojazdów ciężarowych od ul. Podolańskiej do ronda Obornickiego (w obu kierunkach);
2-4.11.2018 roku (pt.-niedz.)
Zmiany organizacji ruchu w piątek, sobotę i niedzielę od godz. 7:00 do 20:00:
• ul. Lutycka: zakaz ruchu pojazdów ciężarowych od ul. Podolańskiej do ronda Obornickiego (oba kierunki);
 Poznań – cmentarz Św. Antoniego
27-28.10.2018 roku (sob.-niedz.)
Zmiany org. ruchu obowiązują w sob. i niedz. od 7:00 do godz. wieczornych:
• ul. św. Antoniego i Minikowo jednokierunkowe na odc. od ul. Książęcej do ronda Minikowo;
Dodatkowe miejsca parkingowe:
• ul. św. Antoniego i Minikowo: parkowanie na lewym pasie od ul. Książęcej do ronda Minikowo.
1.11.2018 roku (czw.)
Zmiany organizacji ruchu obowiązują w godzinach od 5:00 do godz. wieczornych;
• ul. św. Antoniego i Minikowo jednokierunkowe na odc. od ul. Książęcej do ronda Minikowo;
Dodatkowe miejsca parkingowe:
• ul. św. Antoniego i Minikowo - parkowanie na lewym pasie od ul. Książęcej do ronda Minikowo.
2-4.11.2018 (pt-niedz)
Na wniosek Policji:
• ul. św. Antoniego i Minikowo jednokierunkowe na odc. od ul. Książęcej do r. Minikowo (od 7:00 do wieczora);
Dodatkowe miejsca parkingowe:
• ul. św. Antoniego i Minikowo parkowanie na lewym pasie od ul. Książęcej do ronda Minikowo.
 Poznań – cmentarz Nowina
Ograniczenia prędkości na ul. Szpitalnej i ul. Nowina do 30 km/h (od 27.10 godz. 7:00 do 4.11 do godzin wieczornych).
 Poznań – cmentarz Jasna Rola
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).
 Poznań – cmentarz Wiśniowa
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).
 Poznań – cmentarz Morasko
Na ul. Morasko na wysokości cmentarza ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h oraz dopuszczenie parkowanie na
poboczu (obowiązuje od 27.10 godz. 8:00 do 4.11 godz. 20:00).
 Poznań – cmentarz Droga Dębińska / Żelazka
Zapory drogowe uniemożliwiające wjazd do Parku Jana Pawła II ( w związku z parkującymi pojazdami z giełdy kwiatowej) (
obowiązuje od 25.10-01.11.2018 ).

POWIAT POZNAŃSKI

 Cmentarz w Skórzewie ul. Kolejowa
w dniach od 29.10.2018 roku od godziny 6.00 do dnia 04.11.2018 roku do godziny 22.00
• ograniczenie prędkości do 30 km/h;
• wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w dniach 01.11.2018 roku od godziny 6.00 do dnia 02.11.2018 roku do godziny
22.00.
 Cmentarz w Luboniu ul. Cmentarna, Traugutta
w dniach od 01.11.2018 roku od godziny 6.00 do dnia 02.11.2018 roku do godziny 22.00
• ograniczenie prędkości do 30 km/h;
• wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w dniach 01.11.2018 roku od godziny 6.00 do dnia 02.11.2018 roku do godziny
22.00;
• na ulicy Traugutta od skrzyżowania z ul. Opłotki do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, ul. Opłotki

i Cmentarna

od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Przy Autostradzie;
• wyznaczenie na jezdni miejsc parkingowych znakami D-18 z T-30i (jezdnia przyległa do Cmentarza).
 Cmentarz w Murowanej Goślinie ul. Poznańska
w dniu 01.11.2018 roku od godziny 6.00 do godziny 22.00
• ograniczenie prędkości do 30 km/h;
• wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Poznańskiej (z kierunku Wągrowca w kierunku miejscowości Poznań);
• objazd od miejscowości Wągrowiec w kierunku m. Poznań został poprowadzony ul. Mściszewską, Wodną i ul. Łąkową. Na
czas objazdu ulice Wodna i Łąkowa od skrzyżowania z ul. Wodną będą jednokierunkowe;
• objazd do ul. Łąkowej od strony miasta Poznania zostanie poprowadzony ul. Poznańską
i ul. Mściszewską;
• wyznaczenie na wysokości cmentarza miejsc parkingowych na lewym pasie ruchu ul. Poznańskiej;
 Cmentarz w Konarzewie ul. Kościelna
w dniach 31.10.2018 roku od godziny 20.00 do 02.11.2018 roku do godziny 6.00
• wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h
• wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Kościelnej w Konarzewie i ulicy Środkowej
w Trzcielinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukowską w Konarzewie do skrzyżowania z ul. płk Andrzeja Kopy w Trzcielinie
(do wiaduktu w ul. Wyzwolenia w Dopiewie w kierunku ul. Dopiewskiej do ul. Kościelnej w Konarzewie).
 Mrowino-Cerekwica- droga nr 184
 Biskupice, Pobiedziska- droga nr 194
 Stęszew, Łódź- droga nr 306
 Buk- droga nr 307
 Puszczykowo, Luboń- droga nr 430
w dniach od 29.10.2018 roku od godziny 6.00 do dnia 04.11.2018 roku do godziny 22.00
• ograniczenie prędkości do 40 km/h;
• doznakowanie przejść dla pieszych elementami bezpieczeństwa ruchu.
 Swarzędz, Kostrzyn- droga krajowa nr 92
 Komorniki- droga krajowa nr 5
w dniach od 29.10.2018 roku od godziny 6.00 do dnia 04.11.2018 roku do godziny 22.00

• w miejscowości Swarzędz ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz ze znakiem pionowym B-26
• w miejscowości Kostrzyn ograniczenie prędkości do 40 km/h (stopniowanie prędkości 70 km/h
i 40 km/h) – w miejscowości Komorniki ograniczenie prędkości do 40 km/h

●

CHODZIEŻ

Na drodze K 11 zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/h, które obowiązywać będzie na trasie K 11 od
wjazdu do Chodzieskiego Domu Kultury do wjazdu do Domu Pomocy Społecznej. Wprowadzony zostanie również zakaz
zatrzymywania na w/w odcinku drogi po obu stronach. Znaki ustawiane będą w dniu 30.10.2018 r. po godz. 14.00, a
usunięte zostaną dnia 05.11.2018 r.
Na ul. Ujskiej i ul. Strzeleckiej w stronę górnej kaplicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się. Znaki zostaną
ustawione przez PZD Chodzież w dniu 30.10.2018 r.
Parking przy K11 na ul. Jagiełły obsługiwany będzie przez TS Polonia.
Parking znajdujący się bezpośrednio przed wejściem na cmentarz przeznaczony będzie dla handlujących kwiatami i zniczami
oraz osób niepełnosprawnych.
Dnia 1 listopada będzie działało 4 linie komunikacji publicznej dowożącej ludzi w rejon cmentarza przy ul. Jagiełły.
W miejscowościach Budzyń, Szamocin, Margonin nie planuje się zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarzy.

●

CZARNKÓW

Nie planuje się wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

●

GNIEZNO

 Cmentarz św. Krzyża i św. Piotra
Na ul. Gdańskiej na odcinku od Wiaduktu Solidarności do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego wprowadzony zostanie ruch
jednokierunkowy. Jednocześnie wprowadza się tam postój pojazdów po lewej stronie jezdni skośnie do krawężnika. Ponadto
na placu znajdującym się pomiędzy

ul. Gdańską, a Trasą Zjazdu Gnieźnieńskiego usytuowany zostanie dodatkowy

parking. Równocześnie ul. Wodna, ul. Żuławy (przy cmentarzu), ul. Świętokrzyska i ul. Żabia pozostaną ulicami
jednokierunkowymi - (zmiana organizacji ruchu na tych ulicach będzie obowiązywała w okresie od 31.10.2018r. Godz.6:00 –
02.11.2018r. Godz.22:00.).
Na ul. Gdańskiej (przy dojeździe do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego) utworzony zostanie przystanek autobusowy MPK.
Dodatkowo na Trasie Zjazdu Gnieźnieńskiego (przy wjeździe z kierunku Bydgoszczy i Torunia) ustawione zostaną tablice
wskazujące kierunek dojazdu do cmentarzy- (zmiana organizacji ruchu na tych ulicach będzie obowiązywała tylko w dniu
01.11.2018r w godz.6:00 do godz.22:00.)
 Cmentarz św. Wawrzyńca
Organizacja ruchu w rejonie tego cmentarza odbywać się będzie na takich samych zasadach, jak w latach ubiegłych - ulica
Witkowska na całym odcinku pozostaje dwukierunkowa.
W celu ułatwienia jazdy i parkowania wyznaczono ulice jednokierunkowe:
- ulica Słoneczna – na odcinku od ulicy Witkowskiej do ul. Surowieckiego,
- ulica 17 Dywizji Piechoty – na odcinku od ul. Witkowskiej do ul. Wesołej.
-ulica Wesoła- na odcinku od ul. 17 Dywizji Piechoty do ul. Grunwaldzkiej
(zmiana organizacji ruchu na tych ulicach będzie obowiązywała w okresie
01.11.2018r. w godz 6:00 do godz.22:00.).
Wszystkie zaplanowane zmiany w organizacji ruchu kołowego zostaną oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi

●

GOSTYŃ

Droga powiatowa P 4907 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II w Gostyniu do skrzyżowania z drogą powiatową P
4938 wprowadzony zostanie obustronnie zakaz wynikający ze znaku B-36 w okresie od 31.10.2018 roku do 02.11.2018
roku. Przy drodze P 4907 utworzony zostanie doraźny parking dla około 150 samochodów osobowych w dniu 31.10.2018
roku. Na drodze gminnej prowadzącej od cmentarza w Strzelcach Wielkich do Grabonogu wprowadzony zostanie znak
informacyjny D-3 droga jednokierunkowa w kierunku miejscowości Grabonóg w dniu 01.11.2018 roku od godz. 08:00 do
24:00.
Przy drodze powiatowej P 4954 prowadzącej od drogi krajowej nr 12 do klasztoru na Św. Górze utworzony zostanie doraźny
parking dla około 100 samochodów osobowych w dniu 31.10.2018 roku.

●

GRODZISK WLKP.

Na terenie miasta Grodzisk Wlkp. dokonana zostanie zmiana organizacji ruchu na drogach dojazdowych do Cmentarza
Komunalnego, tj. na ulicy Staszica zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy natomiast z ulicy Kraszewskiego będzie
możliwość wjazdu tylko na wyznaczony parking bez możliwości wjazdu w ulicę Staszica. Ponadto od ulicy Poznańskiej (od
ronda) w ulicę Staszica będzie można poruszać się pojazdem tylko do wyznaczonego parkingu następnie będzie umieszczony
znak pionowy B-2
Zmiana w organizacji ruchu obowiązywać będzie w dniu 01.11.2018r w godzinach 7:00 – 17:00

●

JAROCIN

Nie planuje się wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

●

KALISZ

 Cmentarz przy ul. Poznańskiej
Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:
• w dniu 1 listopada w godz. od 6:00 do 18:00 w ul. Poznańskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Ronda NSZZ
Solidarność przejazd pojazdów będzie możliwy w obu kierunkach wyłącznie dla autobusów KLA i samochodów TAXI. Dla
pozostałych pojazdów wjazd w ul. Poznańską będzie możliwy wyłącznie od strony Al. Wojska Polskiego w kierunku Ronda
NSZZ Solidarność. Powrót pojazdów od strony Cmentarza Komunalnego w kierunku Centrum będzie możliwy wyłącznie
poprzez ul. Stanczukowskiego lub ul. Piłsudskiego.
• dla parkowania pojazdów od dnia 29 października do 4 listopada zostaną wyznaczone miejsca parkingowe na terenach
trawiastych przyległych do cmentarza. Dodatkowo wyznaczony zostanie parking przy ul. Poznańskiej na działce położonej w
odległości ok. 400 m od cmentarza (prawa strona jadąc od Ronda Solidarności).
• W dniu 1 listopada parkowanie będzie możliwe również na terenie parkingów przy sklepach Carrefour i Decathlon oraz na
terenie kampusu PWSZ w dniach 31 października i 1 listopada.
 Cmentarz przy ul. Łódzkiej
Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:
W dniach od 31 października od godz. 8:00 do 1 listopada do godz. 20:00 włącznie, do parkowania pojazdów udostępnione
zostaną zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu na jezdni Łódzkiej na odcinku ul. Rajskowska - ul. Miła. Parkowanie pojazdów na
zewnętrznych pasach ruchu wyznaczone zostanie jako ukośne do osi jezdni.
Dostępny będzie także parking przy Nestle Winiary oraz miejsca parkingowe w ul. Łódzkiej po lewej stronie ulicy, na odcinku
od ul. Rajskowskiej w kierunku ul. Kozienickiej.
 Cmentarz przy ul. Częstochowskiej
Organizacja ruchu i parkowania pojazdów będzie analogiczna jak w roku poprzednim.
W okresie od 31 października od godz. 6:00 do 1 listopada do godz. 20:00 włącznie, od skrzyżowania z ul. Budowlanych do
dawnej stołówki WSK wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów na chodniku.

W dniu 1 listopada parkowanie pojazdów będzie możliwe na terenie parkingu obiektu PSS „Społem” przy ul. Częstochowskiej
149 (naprzeciw Straży Pożarnej).

●

KĘPNO

W Kępnie od dnia 31.10.2018 do dnia 02.11.2018 r. na ul. Spółdzielczej oraz Sienkiewicza będzie wprowadzony ruch
jednokierunkowy.

●

KOŁO

W dn. 01 listopada 2018 roku w godz. od 7:00 do 18:00 ( z możliwością przedłużenia do godz. 22:00 w przypadku dużego
natężenia ruchu) :
• w Kole wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy ulicami Poniatowskiego, Szpitalna, Dąbrowskiego, Kazimierza Wielkiego
i Leśna.
• w Kłodawie wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy ulicami Witanowskiego i Cicha.

●

KONIN

W pobliżu konińskich cmentarzy w noc z 30 na 31 października 2018 r. wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu,
zmiany będą obowiązywały do 4 listopada włącznie.
• Ulica Kolska od skrzyżowania z Trasą Warszawską do skrzyżowania z ul. Świętojańską będzie drogą jednokierunkową z
wjazdem od ul. Warszawskiej (od stacji paliw). Na ul. Kolskiej po prawej stronie będzie obowiązywał bezwzględny zakaz
zatrzymywania się.
• Na zachodniej nitce Trasy Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Kolską (do stacji
paliw) zostanie utworzony tymczasowy parking (kierunek Konin – Koło) na odcinku około 300 m, a ruch pojazdów zostanie
ograniczony do jednego pasa ruchu. Na odcinku tym zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz
wyprzedzania.
• Bezwzględny zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony na odcinku ul. Wał Tarejwy od ul. Kolskiej do ul. Żwirki i
Wigury.
• W dalszym ciągu w rejonie prowadzonych prac będzie odbywał się ruch wahadłowy ze sygnalizacją świetlną. Z kierunku
wschodniego (kierunek Koło – Konin) możliwy będzie wjazd w ul. Kolską tylko dla autobusów komunikacji miejskiej (MZK
Konin). Pozostały ruch pojazdów będzie się odbywał zgodnie z wprowadzonym oznakowaniem.
• Ulica Działkowa na odcinku od zatoki parkingowej zlokalizowanej przy posesji nr 26 do skrzyżowania z ul.
Staromorzysławską będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach.
• Ulica Staromorzysławska na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkową będzie drogą jednokierunkową. Na całej długości ul.
Staromorzysławskiej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach. Plac przed bramą wjazdową do
cmentarza komunalnego zostanie objęty bezwzględnym zakazem poruszania się pojazdów. Na ul. Staromorzysławskiej od
skrzyżowania z ul. Harcerską do cmentarza parafialnego i komunalnego będzie dozwolony ruch tylko autobusów MZK.
• Ulica Harcerska od skrzyżowania z ul. Staromorzysławską do skrzyżowania z ul. Sosnową będzie drogą jednokierunkową z
bezwzględnym zakazem zatrzymywania się po lewej stronie
• Zakazem zatrzymywania się będą dodatkowo objęte ulice: Portowa i ks. Jerzego Popiełuszki.
• W okresie święta zmarłych priorytet będą miały autobusy komunikacji publicznej. Wszystkich zmotoryzowanych,
odwiedzających w tych dniach cmentarze na terenie miasta Konina, prosi się o pozostawianie pojazdów na niżej
wymienionych parkingach:
ul. Kolska przy cmentarzu,
Trasa Warszawska tymczasowy parking
ul. Grunwaldzka: parking,
ul. Działkowa: parking, dodatkowe miejsca parkingowe zostaną utworzone na terenie ogrodzonym przy cmentarnym, wjazd
bramą od ulicy Działkowej
ul. Harcerska: po prawej stronie.

●

KOŚCIAN

Nie planuje się wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

●

KROTOSZYN

 W Koźminie Wielkopolskim w rejonie cmentarza
Zmiana organizacji ruchu polega na ustawieniu znaku informacyjnego D-3 (droga jednokierunkowa) na ul. Poznańskiej od
skrzyżowania z ul. Kopernika
do skrzyżowania z ul. Łączną i ul. Stanisława Goja. Ulica Łączna będzie ulicą jednokierunkową od ul. Poznańskiej do ul.
Towarowej. Od Białego Dworu będzie ustawiony znak C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem) w ul. Towarową. Ulica
Stanisława Goja będzie ulicą jednokierunkową od skrzyżowania z ul. Poznańską do ul. Cieszyńskiego. Na ul. Stanisława Goja
będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach ulicy. Zmiana czasowa organizacji ruchu obowiązuje od
dnia 31 października do 3 listopada 2018 r.
 W Rozdrażewie w rejonie cmentarza
Zmiana organizacji ruchu polega na ustawieniu znaku informacyjnego D-3 (droga jednokierunkowa) na ul. Kościuszki od
strony ul. Pleszewskiej w kierunku ul. Leśnej, oraz znaku B–2 (zakaz wjazdu) z ul. Leśnej w ul. Kościuszki. Na ul. Leśnej przy
skrzyżowaniu z ul. Kościuszki ustawione są znaki B-21 i B-22 (zakaz skrętu). Zmiana czasowa organizacji ruchu obowiązuje w
dniu 1 listopada 2018 r.
 na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Wałków w okolicach cmentarza:
Zmiana organizacji ruchu polega na ustawieniu znaków B–36 (zakaz zatrzymywania się) od strony miasta Jarocina i od strony
Koźmina Wielkopolskiego oraz ustawienia znaków B–33 (ograniczenie prędkości) „ograniczenie prędkości do 60 km/h” na
tym odcinku. Zmiana czasowa organizacji ruchu obowiązuje od dnia 26 października do 5 listopada 2018 r.
 W Krotoszynie w rejonie cmentarza:
Zmiana organizacji ruchu polega na ustawieniu znaku C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem) na ul. Narutowicza od strony ul.
Lelewela w kierunku ul. Ofiar Katynia, oraz znaku C–6 (nakaz jazdy prosto lub w prawo) na ul. Kilińskiego od strony
skrzyżowania ul. Lelewela – Kilińskiego. Ruch pojazdów z rejonu cmentarza przy ul. Lelewela będzie kierowany do ul. Ofiar
Katynia – Koźmińska. Zmiana czasowa organizacji ruchu obowiązuje od dnia 30 października do 5 listopada 2018 r.

●

LESZNO

W dniu 01.11.br na terenie miasta Leszna planowane jest:
• częściowe zamknięcie dla ruchu Al. Konstytucji 3-go Maja i ulicy Piłsudskiego stanowiących ciąg drogi krajowej nr 5 (od
skrzyżowania z ulicą Mickiewicza
do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II z możliwością poprzecznego przejazdu
na skrzyżowaniu z ul. Niepodległości i Kąkolewską),
• Na zamkniętym odcinku Al. Konstytucji 3-go Maja przewidywana jest organizacja parkingu dla uczestników uroczystości
kościelnych w dniu 01.11.2018 roku w godzinach 7.00-18.00. W tym czasie dla ruchu pojazdów na kierunku Poznań –
Wrocław zostanie wyznaczony objazd ulicami: Mickiewicza, Dąbrowskiego, Jana Pawła II (kierunek Wrocław – Poznań bez
zmian).
• Ponadto duże utrudnienia w ruchu wystąpią na ulicy Osieckiej (ciąg drogi wojewódzkiej nr 432) w rejonie cmentarza
komunalnego. Na tej ulicy od dnia 30.10.2018 roku po obu stronach, zostaną ustawione znaki zakazu zatrzymywania (B-36),
oraz ograniczona zostanie prędkość pojazdów do 40 km/h.

●

MIĘDZYCHÓD

W okresie od dnia 31.10.2018 r. od godz. 9.00 do dnia 01.11 2018 r. do godz. 9.00 oraz od dnia 01.11.2018 r. od godz. 16.00
do dnia 02.11.2018 r. do godz. 15.00 wprowadza się dojazd do cmentarza poprzez dwukierunkową ul. Gorzycką, a następnie
jednokierunkową ul. Cmentarną. Wyjazd z cmentarza odbywać się będzie odcinkiem ulicy cmentarnej o nawierzchni
gruntowej do ul. Gorzyckiej. W dniu 01.11.2018 r. w godz. 9.00 – 16.00 wprowadza się ruch jednokierunkowy wokół
cmentarza z odpowiednim oznakowaniem ulic jednokierunkowych oraz zakazów zatrzymywania się przy lewej krawędzi
jezdni ulicy Cmentarnej. W dniu 02.11.2018 r. po godz. 15.00 przywróci organizację ruchu do poprzedniego stanu.

●

NOWY TOMYŚL

W dniu 01.11.2018 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
• W miejscowości Nowy Tomyśl na skrzyżowaniu ul. Targowa - ul. Kolejowa oraz ul. Lipowa - ul. Kolejowa zostanie
wprowadzony nakaz jazdy w prawo, oznaczony znakiem pionowym C-2. Na wjeździe i wyjeździe z ul. Targowej wprowadzony
zostanie nakaz jazdy z prawej strony znaku oznaczony znakiem pionowym C-9. Zmiany te będą obowiązywały do
zakończenia uroczystości na cmentarzu tj. do około godz. 17.00.
• W miejscowości Zbąszyń na ul. Topolowej od przejazdu PKP zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku
Strzyżewa, natomiast od strony Strzyżewa pojazdy będą mogły dojechać tylko do parkingu przy cmentarzu. Po obu stronach
ul. Topolowej w rejonie cmentarza będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów. Zmiany te będą obowiązywały do
zakończenia uroczystości na cmentarzu tj. do około godz. 15.00.

●

OBORNIKI

Na terenie Obornik wprowadzone zostaną:
• ul. Garażowa – droga jednokierunkowa od ul. Piłsudskiego w kierunku ul. 11 Listopada – ustawienie na wjeździe z ul. 11
Listopada zapory drogowej U-20a oraz znaku B-2 zakaz wjazdu,
• ul. 11 Listopada K11 – z kierunku Piły do Poznania montaż znaku B-22 „zakaz skręcania w prawo” przed skrętem w ul.
Garażową,
• ul. Cmentarna – droga wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ul. Garażowej do ul. Mickiewicza – ustawienie zapór
drogowych U-20a oraz znaków B-2 „zakaz wjazdu”,
• droga dojazdowa do bramy cmentarza – wyłączona z ruchu kołowego z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych.
Powyższa zmiana będzie wprowadzona w dniach od 30.10.2018 do 01.11.2018r. w godz. 07.00 – 19.00 z możliwością
skorygowania tego czasu w zależności od natężenia ruchu.

●

OSTRÓW WLKP.

• W rejonie cmentarza przy ul. Bema - na ul. Głowackiego, Wybickiego, Świstackiego i Lotniczej w celu upłynnienia ruchu
zostaną ustawione dodatkowe znaki zakazu zatrzymywania się, w większości z tabliczkami "nie dotyczy chodnika".
• W rejonie cmentarza przy ul. Limanowskiego:
ul. Kasprowicza będzie jednokierunkowa od ul. Limanowskiego do ul. Kr. Jadwigi;
parking przy kościele wjazd od ul. Limanowskiego, natomiast wyjazd w kierunku ul. Brackiej – Grunwaldzkiej – Szczecińskiej.

●

OSTRZESZÓW

W rejonie miejskiego cmentarza w Ostrzeszowie tj. skrzyżowanie W449 ul. Piastowska i ul. Piekary. Sygnalizacja zostanie
wyłączona w dniu 31.10.2018 w godzinach popołudniowych. Ponowne włączenie nastąpi w dniu 02.11.2018 w godzinach
porannych.

●

PIŁA

W dniu 1 listopada br. na terenie powiatu pilskiego planowane są zmiany w organizacji ruchu:
• ul. Motylewska od skrzyżowania z ul. Przemysłową – wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu.
• Na ul. Przemysłowej ruch odbywał się będzie w jednym kierunku – do centrum miasta , natomiast ruch autobusów wzorem

lat ubiegłych odbywał się będzie w dwóch kierunkach.
• Na głównych skrzyżowaniach w obrębie cmentarza komunalnego w Pile będą wyznaczone stałe posterunki regulacji ruchu.
• Na ul. Al. Poznańskiej przed skrzyżowaniem z ul. Motylewską, lewy pas ruchu w kierunku miasta będzie okresowo
zamknięty.
• Na skrzyżowaniu ul. Al. Poznańskiej z ul. Cichą zostanie wprowadzony nakaz jazdy w prawo.
• W m. Wyrzysk na ulicy przy cmentarzu wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od drogi wojewódzkiej nr 194 ul. 22
Stycznia do m. Polanowo.

●

PLESZEW

Od 31.10.2018 r. od godz. 06.00 do dnia 02.11.2018 r. do godz. 06.00 na odcinku ul. Kaliskiej (obręb cmentarza) od
skrzyżowania z ul. Wodną – Piaski do skrzyżowania z ul. Niepodległości wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Dojazd
do centrum miasta od strony Kalisza będzie prowadzony ul. Kilińskiego. Parkingi zostaną wyznaczone przy ul. Kaliskiej (teren
Lidla) i na ul. Stare Targowisko.

●

RAWICZ

 Cmentarz Rawicz – Sarnowa
Na ul. Nowowiejskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ul. ks. E. Spychalskiego do
skrzyżowania z ul. 700 Lecia, ruch w kierunku cmentarza.
 Cmentarza Rawicz
ul. Żwirowa zostanie wyłączona z ruchu od skrzyżowania z ul. Zofii Ryblewskiej – Cichońskiej do skrzyżowania z ul. Spokojną.
ul. Spokojna od skrzyżowania z ul. Szczanieckich do skrzyżowania z ul. Podmiejską będzie ulicą jednokierunkową.
na ul. Spokojnej od skrzyżowania z ul. Żwirową do skrzyżowania z ul. Podmiejską po prawej stronie udostępnione będzie
parkowanie pojazdów, zasłonięty zostanie znak B-36.
ul. Podmiejska – zakaz zatrzymywania , ruch dwukierunkowy.
- Parkingi: ul. Żwirowa, ul. Spokojna, ul. Sczanieckich, ul. Podmiejska,

plac przy Urzędzie Miejskim ul. Piłsudskiego.

Zmiany oznakowania obowiązywać będą od godz. 18.00 dnia 31 października 2018 do dnia 1 listopada 2018 roku do godz.
18.00.

●

SŁUPCA

Na terenie miasta Słupca- Parking został wyznaczony obok kaplicy cmentarnej z wjazdem i wyjazdem w ulicę Koszucką.
Samochody można parkować po lewej stronie ulicy Koszuckiej, po prawej stronie obowiązuje zakaz parkowania. Można
pozostawić samochody na ulicy Gajowej, ale tylko po prawej stronie. Ulica ta będzie otwarta na całej długości, ale będzie na
niej obowiązywał ruch jednokierunkowy- od ulicy Gajowej do Al. Tysiąclecia. Przy wyjeźdźcie z ulicy Koszuckiej będzie
obowiązywał nakaz jazdy w prawo. Ruch pojazdów na ulicy Szeluty będzie się odbywał bez zmian.

●

SZAMOTUŁY

Nie planuje się wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

●

ŚREM

Nie planuje się wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

●

ŚRODA WIELKOPOLSKA

W okresie od środy 31.10.2018 roku do niedzieli 04.11.2018 roku, na terenie miasta Środa Wlkp., w dniu 01.11.2018 roku

ma zostać wprowadzona zmiana oznakowania dróg dojazdowych w rejon cmentarza i pobliskich parkingów, z
wprowadzeniem objazdów następującymi ulicami:
na ul. Wrzesińskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (prowadzący od cmentarza w kierunku drogi W432 w
stronę Wrześni),
na ul. Plantaża zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (prowadzący od ul. Wrzesińskiej w kierunku cmentarza),
na ul. Nekielskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (prowadzący od ul. Witosa w kierunku miejscowości Nekla),
na ul. Polnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy ( prowadzący od ul Nekielskiej w kierunku ul. Strzeleckiej),
Wprowadzenie powyższych objazdów, ma być zależne od wzrostu natężenia ruchu na danym odcinku, w danym okresie.

●

TUREK

Zwrócono się do zarządców dróg o wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w dniach 30.10.2018 r. do 04.11.2018 r.
polegających na:
droga P4496P w miejscowości Milejów, zmiana ta polegałaby na ustawieniu znaków pionowych B-36 „zakaz zatrzymywania
się” rejonie cmentarza w m. Milejów, ustawieniu znaku B-2 „zakaz wjazdu” na skrzyżowaniu dróg P4491P z P4496P oraz
znaku D-3 „droga jednokierunkowa” w rejonie cmentarza na drodze P4496P przy wjeździe do miejscowości Tokary Drugie.
ustawieniu znaków zakazu zatrzymywania się w miejscowości Tuliszków na drodze P4480P w rejonie cmentarza , oraz w
miejscowości Russocice P4475P,
ustawieniu znaku B-36 wzorem lat ubiegłych, na drodze wojewódzkiej W470 na odcinku od skrzyżowania z ul. Rubinową do
ul. Chopina po prawej stronie drogi patrząc w kierunku m. Koło, oraz na drodze W471 w miejscowości Głuchów od
skrzyżowania po stronie cmentarza na 31 km-2 hm oraz po przeciwnej stronie od 31 km -3 hm do skrzyżowania,

●

WĄGROWIEC

Zmiana czasowej organizacji ruchu dot. drogi przy Cmentarzu Komunalnym na ulicy Klasztornej w Wągrowcu – cały odcinek.
Na okres od dnia 31.10.2018 r. do dnia 2.11.2018 r. na ulicy Klasztornej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (
znakiem D-3 ) z kierunku ul. Skockiej, natomiast z kierunku ul. Opackiej na ul. Klasztornej zostanie ustawiony znak D-4a (
droga bez przejazdu ) oraz na wysokości cmentarza - znak B-2 ( zakaz wjazdu ). Ponadto na ul. Klasztornej – odcinek ulicy
obejmujący cmentarz wprowadzony zostanie ( znakiem B-36 ) zakaz zatrzymywania się, dot. prawej strony drogi.
Zmiana czasowej organizacji ruchu dla dróg dojazdowych do cmentarza w miejscowości Damasławek na ul. Lipowej. Na
okres od dnia 31.10.2018 r do dnia 2.11.2018 r. od ul. Janowieckiej ( droga powiatowa nr 1580P ) na drodze dojazdowej do
cmentarza umieszczony zostanie znak B-2 ( zakaz wjazdu ), natomiast w przeciwnym kierunku wprowadzony zostanie ruch
jednokierunkowy ( znakiem D-3 ). Na drodze dojazdowej do cmentarza od strony ul. Lipowej po obu stronach drogi
umieszczone zostaną znaki B-36 ( zakaz zatrzymywania ). W okolicy cmentarza wyznaczone zostaną również cztery parkingi
dla pojazdów oznaczone odpowiednio znakami informacyjnymi D-18 ( parking ).

●

WOLSZTYN

Na ulicy Nowej zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie na tej ulicy ruchu jednokierunkowego
znakiem D-3 (ruch będzie odbywała się od ulicy Lipowej do Powstańców Wielkopolskich),
ul. Powstańców Wlkp., i Lipowa (ulice przylegające do cmentarza parafialnego) zostanie wprowadzone oznakowanie w
postaci znaku B-36 „zakaz zatrzymywania” w okresie od dnia 31.10.2018r. do 02.11.2018r., jednocześnie zostaną wskazane
miejsca postoju – parkingi m.in. bezpłatny parking przy pływalni miejskiej, parking miejski przy ulicy Komorowskiej oraz teren
piaszczysto trawiasty przy ulicy Komorowskiej, płatny prywatny parking Sklepu „Stokrotka” przy ulicy Żeromskiego.
 Siedlec
Na ulicy Leśnej (przylegająca do cmentarza parafialnego) zostanie wprowadzone oznakowanie w postaci znaku B-36 „zakaz
zatrzymywania” w okresie od dnia 31.10.2018r. do 02.11.2018r.

●

WRZEŚNIA

Ze względu na wzmożony ruch na odcinku ul. Kościuszki we Wrześni, od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w kierunku m.
Bierzglinek, w dniu 01.11.2018 roku będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy: samochody będą poruszały się od
skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w kierunku m. Bierzglinek. Ruch jednokierunkowy będzie wprowadzany za pomocą
znaków.
Dojazd z m. Gozdowo do m. Wrześni
Dla uczestników ruchu kołowego dla kierunku Gozdowo – Września wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na wiadukcie i ruch
skierowany zostanie objazd do m. Września przez Bierzglinek i m. Węgierki.
Wyłączenie odcinka ul. Kościuszki z ruchu drogowego
Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany bezpośrednio przy cmentarzu zostanie zamknięty dla ruchu drogowego
(planowane zamknięcie w 1 listopada od godz. 8.00 do godz. 17.00 które może ulec zmianie poprzez decyzję służb
porządkowych)
●

ZŁOTÓW

Nie planuje się wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Maciej Bednik WRD KWP w Poznaniu/DPB
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