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ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU W GDYNI W ZWIĄZKU Z ORGANIZOWANYM NA TERENIE MIASTA „OPEN’ER FES
W związku z organizowanym w dniach 4-7 lipca na terenie miasta Gdyni „Open’er Festival 2018” przewidywane są zmiany w organizacji ruchu. Policjanci apelują do kierowców o zapoznanie się z
wprowadzanymi zmianami i stosowanie się do nowego oznakowania oraz poleceń osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem.
W związku z odbywającym się w dniach: 4 - 7 lipca br. festiwalem „Open’er Festival 2018” na terenie miasta Gdyni wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego: W
dniach 4-7 lipca w godz. 13.00-05.30 zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ulica Zielona w Gdyni od skrzyżowania z ul. płk. Stanisława Dąbka w stronę dzielnicy Babie Doły. Podobnie jak w latach
ubiegłych na ww. odcinku ulicy dopuszczony będzie wyłącznie ruch pojazdów wykorzystywanych przez mieszkańców dzielnicy, przedsiębiorców prowadzących działalność na jej terenie i ich
klientów, działkowiczów, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, służb komunalnych, a także pojazdów ZKM (linie stałe jeżdżące trasą do Babich Dołów oraz specjalnie uruchamiane na
czas festiwalu linie autobusowe). O możliwości wjazdu na obszar zamkniętej ul. Zielonej decydować będą służby pełniące dyżury w punkcie kontroli usytuowanym na ww. ulicy w pobliżu
skrzyżowania z ul. płk. Stanisława Dąbka. Na odcinku ul. Kontenerowej od skrzyżowania z ul. J.Wiśniewskiego i dalej łącznicą do Estakady im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wytyczony zostanie
bus-pas dedykowany poza komunikacją zbiorową pojazdom służb miejskich. Dotychczasowa, stała organizacja ruchu na skrzyżowaniach i w ciągu wymienionych dróg zostanie przywrócona około
godz. 8.00 w niedzielę, 8 lipca. Z uwagi na szeroki zakres planowanych zmian, wszystkich mieszkańców Gdyni oraz gości „Open’er Festival” prosimy o korzystanie ze środków komunikacji
zbiorowej, które w trakcie festiwalu korzystać będą mogły z wyżej opisanych udogodnień. Natomiast kierowcom zamierzającym pokonywać trasę z centrum Gdyni do dzielnic północnych w
godzinach popołudniowych w czasie festiwalu sugerujemy rezygnację z podróży ul. J.Wiśniewskiego i kierowanie się na ul. Morską. Jednocześnie ze względu na wymogi bezpieczeństwa i porządku
publicznego, wszystkich gości festiwalu oraz stałych mieszkańców Gdyni prosimy o stosowanie się do wskazań i zaleceń służb biorących udział w zabezpieczeniu tras dojazdowych.
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