
Informacja o istniejących i planowanych utrudnieniach
w ruchu 

(stan na 09.03.2022 r.)

L.p. Ulica Rodzaj robót Utrudnienia
od

Utrudnienia
do

1. Unii Lubelskiej 
obiekt mostowy

nad rz. Bystrzycą 
w stronę ronda

Lubelskiego Lipca 80

Ograniczenie tonażu do
10 ton,

ograniczenie prędkości
do 30km/h

wygrodzenie lewego
pasa ruchu na łączniku
ul. Zamojskiej i na  al.

Unii Lubelskiej

5.02.2020 Do czasu remontu

2. Leszka, Ziemowita Budowa dróg 
zamknięcie w rejonie 
prowadzonych prac

20.01.2021 31.04.2022

3. Gazowa (zamkniecie)

Pocztowa, Dworcowa

Budowa dworca
metropolitalnego

zamknięcie,
wprowadzenie jednego

kierunku od strony
Kunickiego. Pętla

nawrotowa dla
komunikacji zbiorowej

na Młyńskiej

22.02.2021 31.05.2022

4. Młyńska Budowa dworca
wprowadzenie jednego
kierunku od Dworcowej

w stronę ronda
Sportowców

11.08.2021 31.05.2022

5. Piłsudskiego
 w rejonie Targów

Lublin

Budowa dróg
dojazdowych do

Dworca
Metropolitalnego

zawężenie, utrzymanie
ruchu na jednym pasie,
zamknięcie chodnika i

ścieżki rowerowej 

11.03.2021 25.05.2022

6. Krochmalna od ronda
Sportowców do
Cukrowniczej

Przebudowa,
utrzymanie ruchu dla
komunikacji miejskiej,
dojazd do posesji od
strony Cukrowniczej

10.08.2021 31.03.2022

7. Sławinkowska 
od posesji 57a 

do granicy miasta

Budowa kanalizacji
sanitarnej

zawężenie w rejonie
prowadzonych robót

utrzymanie ruchu
wahadłowego

15.09.2021 30.06.2022

8. Lubelskiego Lipca 80
wiadukt nad ul.

Dworcową

Budowa łącznicy
zjazdowej do ul.

Dworcowej
zawężenie  jednego

pasa ruchu ,
utrzymanie ruchu

jednokierunkowego

24.09.2021 31.03.2022

9. Karskiego
od Wieniawskiej

Budowa  budynku
Wieniawska / Jasna

zamknięcie wjazdu w
ulicę od strony
Wieniawskiej

zapewnienie wyjazdu
spod budynku

28.09.2021 31.08.2022



Spokojna 2 
10. Rondo Sportowców Przebudowa,

zawężenie, 
utrzymanie przejazdu
jednym pasem ruchu

skierowanie ruchu
pieszego na ciągi

tymczasowe

20.10.2021 30.03.2022

11. Sekutowicza
od Bielskiego do

Czumy

Budowa drogi,
zamknięcie

dopuszczenie dojazdu
do posesji

28.10.2021 31.03.2022

12. Zelwerowicza w rejonie
Dereckiego

Budowa kanalizacji
deszczowej

zawężenie  jednego
pasa ruchu

2.12.2021 31.03.2022

13. Żołnierzy Niepodległej
od 3 Maja do
Ogrodowej

Budowa kanalizacji
deszczowej,

przebudowa odcinka
ulicy

15.12.2021 31.03.2022

14. 1 Maja
odcinek od Placu
Bychawskiego do 

ul. Dworcowej

Przebudowa
zamknięcie odcinka

ulicy z dopuszczeniem
dojazdu do posesji 

15.02.2022 31.05.2022

15. Plac Dworcowy
w rejonie Dworca PKP

I etap

II etap

Zawężenie chodnika
przy wejściu głównym

na Dworzec PKP w
związku z budową sieci

ciepłowniczej  oraz
przeniesienie postoju
TAXI na ul. Pocztową
na czas budowy sieci

ciepłowniczej

zawężenie chodnika w
rejonie  przejścia
podziemnego na

Dworzec PKP
postój TAXI na ul.
Pocztowej na czas

budowy sieci
ciepłowniczej

07.03.2022

04.04.2022

02.04.2022

15.04.2022


