ETAP 5 UTRUDNIENIA W RUCHU
ZAKOPANE
W związku z przejazdem przez Zakopane kolarzy podczas 77 Tour de Pologne informujemy, iż w dniu
9 sierpnia wystąpią w regionie utrudnienia w ruchu pojazdów. W imieniu organizatorów informujemy
również o możliwości wystąpienia w tym dniu czasowych utrudnień oraz zamknięcia ruchu
drogowego na trasie przejazdu wyścigu w Zakopanem i gminach sąsiednich. Start zlokalizowany
został na ulicy Powstańców Śląskich na wysokości Hotelu Kasprowy. Trasa wyścigu przez Zakopane
prowadzi ulicą Powstańców Śląskich w kierunku Kościeliska. Start zawodników zaplanowany jest o
godz. 14:10 i poprzedzony będzie wyjazdem ekip technicznych.

KRAKÓW
77. Tour de Pologne w Krakowie: zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej
W niedzielę, 9 sierpnia 2020 roku w Krakowie będą miały miejsce finisz 5. etapu i zakończenie 77.
edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne UCI World Tour.
W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ww. wydarzeń, a także 4. etapu Tour de Pologne
Junior, na terenie miasta będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu
i komunikacji miejskiej.
Wjazd uczestników 5. etapu 77. Tour de Pologne do Krakowa nastąpi około godz. 18:00,
od strony Kryspinowa – ulicami: Olszanicką, Chełmską, Junacką, Królowej Jadwigi. Na koniec kolarze
pokonają trzy pętle wokół Błoń Krakowskich, a finiszować będą na al. Focha (meta). Zakończenie
etapu przewidziane jest około godz. 19:00.
Trasa 5. etapu wyścigu kolarskiego 77. Tour de Pologne UCI World Tour
Ok. godz. 18:00 wjazd do Krakowa: Olszanicka – Chełmska – Junacka – Królowej Jadwigi
– al. Focha – al. 3 Maja – Piastowska (3 okrążenia wokół Błoń) – META (al. Focha).
Trasa 4. etapu Tour de Pologne Junior
W godz. ok. 15:15–17:15: START – al. Focha – al. 3 Maja – Piastowska – Królowej Jadwigi
– al. Focha – META.
Organizatorzy wyścigu przepraszają mieszkańców oraz gości naszego miasta za zmiany
w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej oraz proszą o nieparkowanie pojazdów w rejonie ulic,
którymi prowadzi trasa wyścigu.
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W związku z organizacją ww. wydarzeń, w dniu 09.08.2020 r. na terenie Miasta Krakowa zostaną
wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego oraz w komunikacji miejskiej.

- od godz. 4:00, w związku z montażem infrastruktury towarzyszącej, zostaną zamknięte: al. Focha
(droga dla rowerów od strony Błoń wyłączona od północy), al. 3 Maja (droga dla rowerów od strony
Błoń wyłączona od godz. 12:00) oraz ul. Kałuży;

- od północy zostanie wyłączona droga dla rowerów wzdłuż al. Focha (od strony Błoń), natomiast
droga dla rowerów wzdłuż al. 3 Maja i ul. Piastowskiej (od strony Błoń) zostanie wyłączona od godz.
12.00. W godz. 00.00-12:00, w związku z zamknięciem drogi dla rowerów wzdłuż al. Focha, zalecany
objazd dla rowerzystów do al. Mickiewicza drogą dla rowerów wzdłuż ul. Na Błoniach, ul.
Piastowskiej oraz al. 3 Maja;

- na czas zamknięcia al. Focha na ul. Wyczółkowskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy,
celem zapewnienia dojazdu i wyjazdu z ul. Kasztelańskiej (UWAGA! Dojazd do ulic przyległych do al.
Focha możliwy od strony ul. Dunin Wąsowicza);

- na czas zamknięcia al. 3 Maja na ul. Chodowieckiego na odcinku od ul. Igrców do ul. Reymonta
zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (w związku z poprowadzeniem trasy KMK przez ul.
Igrców i Chodowieckiego);

- od godz. 12:00, w związku z domknięciem pętli wokół Błoń Krakowskich, na której będą odbywać się
77. Tour de Pologne i Tour de Pologne Junior, zostanie zamknięta dodatkowo
ul. Piastowska. Ponadto, na ul. Królowej Jadwigi (na odcinku pomiędzy ul. Piastowską
a al. Focha) ruch będzie odbywał się jedynie w kierunku Salwatora, tj. ul. Kościuszki oraz
ul. Księcia Józefa (zostanie wprowadzony korytarz umożliwiający wyjazd pojazdów od strony Woli
Justowskiej w kierunku Salwatora);

- na czas przejazdu zawodników, pomiędzy godz. 18:00 a godz. 19:00, na odcinku od granicy Miasta
Krakowa do skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Piastowską zostaną wprowadzone chwilowe
przerwy w ruchu;

- na całej trasie wyścigu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów. z tabl. informującą o
usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia. Zakaz zatrzymywania się
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pojazdów będzie dotyczył również wyznaczonych istniejących miejsc parkingowych (zostaną one
czasowo zlikwidowane). Dodatkowo, zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony także na: ul.
Igrców, ul. Chodowieckiego oraz ul. Wyczółkowskiego.

Zalecane objazdy

W godz. 4:00-12:00, na czas zamknięcia al. Focha oraz al. 3 Maja:
- od strony Alei Trzech Wieszczów do ul. Piastowskiej i ul. Królowej Jadwigi ulicami:
al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, ul. Nawojki do ul. Piastowskiej;
- od strony ul. Piastowskiej do Alei Trzech Wieszczów ulicami:
ul. Piastowska, ul. Reymonta, al. Mickiewicza.

Od godz. 12:00, na czas zamknięcia ul. Piastowskiej, al. Focha oraz al. 3 Maja:
- dla jadących od strony ul. Królowej Jadwigi do al. Mickiewicza:
ul. Królowej Jadwigi, ul. Księcia Józefa do Mostu Zwierzynieckiego, ul. Zielińskiego, ul. Mo nte Cassino,
ul. Konopnickiej, al. Krasińskiego, al. Mickiewicza;
- dla jadących od strony Alei Trzech Wieszczów oraz ul. Zarzecze do ul. Królowej Jadwigi ulicami:
al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, ul. Nawojki, ul. Armii Krajowej, ul. Zarzecze, ul. Na Błonie, ul.
Jesionowa;
- dla jadących od skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Reymonta do ul. Królowej Jadwigi ulicami:
ul. Reymonta, al. Mickiewicza, al. Krasińskiego, ul. Kościuszki, ul. Księcia Józefa, ul. Jodowa,
ul. Starowolska, ul. 28 Lipca 1943, ul. Królowej Jadwigi.

Otwarcie al. Focha, al. 3 Maja i ul. Piastowskiej nastąpi po zakończeniu wyścigu oraz demontażu
infrastruktury towarzyszącej.
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Zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w
organizacji ruchu i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Służb
Porządkowych.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 12 616 63 00
Informacja na temat zmian w komunikacji miejskiej w dniu 9 sierpnia 2020 roku znajduje się na
stronie: http://kmkrakow.pl/
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