
K O M U N I K A T 

 

 

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje 

użytkowników dróg, że w dniach 01-03.11.2013 r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu 

drogowego na ulicach miasta Białegostoku w rejonie cmentarzy. 

 

W dniach 01-03.11.2013r.  wprowadza się pasy ruchu dla autobusów na następujących 

ulicach: 

- ul. W. Raginisa /za ulicą Ustronną do ulicy Św. M. M. Kolbego / 

- ul. Św. M. M. Kolbego 

- ul. W. Wysockiego /od galerii handlowej do ul. Wasilkowskiej / 

- ul. Wasilkowskiej  /od W. Wysockiego do skrzyżowania z ul. Gen. Andersa –  

      27 Lipca / 

 

W dniach 01 – 03.11.2013r. wprowadza się ruch jednokierunkowy na następujących 

ulicach: 

- ul. W. Raginisa /od ul. W. Wysockiego do ul. Ś M .M. Kolbego/  

- ul. Św. M. M .Kolbego /od ul. W. Raginisa do ul W. Wysockiego/ 

- ul. Zgoda, Krzyżowa, Łącznikowa /kierunek od ul. W. Wysockiego do W. Raginisa / 

- ul W. Wysockiego  / odcinek od ulicy Św. M. M. Kolbego do  W. Raginisa / 

/ umożliwi się poruszanie w kierunku centrum prawą częścią jezdni, skręt w lewo z 

ulicy W.Wysockiego w ulicę W.Raginisa odbywać się będzie z lewej części jezdni 

ul.W.Wysockiego. 

  

Od dn.31.10 godz.13
00 

do dnia 03.11.2013 r.  wprowadza się zakazy zatrzymywania się 

na następujących ulicach: 

-  ul. W. Raginisa (od ul. W. Wysockiego do ul. M. Kasprzaka) po obu stronach ulicy, 

- ul. W. Wysockiego (od ul. W. Raginisa do ul. Św. M.M. Kolbego) po obu stronach 

ulicy, 

- ul. Św. M. M. Kolbego (od ul. W. Raginisa do ul. W. Wysockiego ) po obu stronach 

ulicy, 

- ul. Zgoda, Krzyżowa, Łącznikowa (od ul. W. Wysockiego do ul. W. Raginisa) po 

lewych stronach ulic, 

- ul Antoniuk Fabryczny (od ul. Kasztanowej do ul. Gen. Z. Berlinga) po obu stronach 

ulicy, 

- ul. Antoniuk Fabryczny (ul. Gen. Z. Berlinga do ul. Zagórnej  ) po obu stronach 

ulicy, 



- ul. Gen. Z. Berlinga (od ul Antoniuk Fabryczny do ul. Św. Kazimierza) po obu 

stronach ulicy, 

- ul. Ks. S. Suchowolca (od ul. Plażowej do ul. Ordynackiej - pętla autobusowa) po 

obu stronach ulicy, 

- -ul. Plażowa na wysokości  cmentarza prawosławnego po obu stronach ulicy. 

 

W dniach 01-03.11.2013  wprowadza zakazy skrętu na następujących ulicach: 

Skrzyżowanie ulicy Kazimierza Wielkiego i W. Raginisa  

- zakaz skrętu w lewo w ulicę W. Raginisa z kierunku ulicy 42 PP , zakaz skrętu w 

prawo w ulicę W .Raginisa z kierunku ul. W. Wysockiego, z kierunku miejscowości 

Supraśl możliwa jazda w prawo lub w lewo. 

ul. Wasilkowska w kierunku Wasilkowa 

 -    zakaz skrętu w ulicę Błękitną 

ul. W. Wysockiego kierunek do centrum  

- zakaz skrętu w lewo w ulicę Św. M. M. Kolbego, zakaz skrętu w prawo w ul. A. 

Karpowicza , ul. D. Gaskiewicza, ul. Błękitną  

ul. Św. M. M. Kolbego  

-  zakaz skrętu w prawo w ulicę L. Staffa, Hubala  

 

Dojazd do parkingu przy ulicy Błękitnej będzie możliwy od ulicy W. Andersa. 

 

W dniach  01-03.11.2013r  obowiązywać będzie zakaz ruchu w obu kierunkach na ul. 

Św. A. Boboli od ul. Bacieczki. Zakaz nie będzie dotyczył komunikacji miejskiej, osób 

niepełnosprawnych, TAXI na kopertach, mieszkańców przyległych posesji 104-114, 

NZOZ, przedszkoli, 

 

Wyznaczone i oznakowane miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych będą na 

następujących parkingach: 

- parking przy cmentarzu na ul. W. Raginisa, 

- parking przyuliczny ul. W. Wysockiego (rejon cmentarza prawosławnego) najbliższe 

miejsca przy wejściu na teren cmentarza, 

- parking przy Cmentarzu Miejskim ul. W. Wysockiego (skrzyżowanie W. Wysockiego 

- ulica dojazdowa na wysokości ul. Św. M. M. Kolbego) 

- parking przy ul. Plażowej, 

- parking przy ul. Konstytucji 3-go Maja (najbliższe miejsca od ul. Antoniuk 

Fabryczny). 

- Parking przy ulicy Kazimierza Wielkiego /przy cmentarzu Farnym/ 



Pojazdy taxi będą miały wyznaczone postoje w dniach 01-03.11.2013 r. na 

następujących ulicach: 

- ul. Błękitna - dojazd od ul. Gen. W Andersa, 

- ul. W. Raginisa (parking przy Cmentarzu Farnym), 

- ul. W. Wysockiego (parking przy Cmentarzu Miejskim), 

- ul. Konstytucji 3-go Maja (parking przy Cmentarzu Św. Rocha). 

-     ul. Kazimierza Wielkiego /przy  cmentarzu  Farnym/ 

 

Zalecane parkingi w rejonie cmentarzy 

- Cmentarz Miejski /przy ul. W. Wysockiego/ - parkingi ogólnodostępne przy 

kościele  Św. M. M. Kolbego dojazd z centrum od ul. Św. M. M. Kolbego (kierunek 

od ul. W. Raginisa), parking przy Cmentarzu Miejskim, 

- Cmentarz Prawosławny /przy ul. W. Wysockiego/ - parking ogólnodostępny przy 

ul. Błękitnej (dojazd wyłącznie od strony ul. Gen. W. Andersa), parking 

ogólnodostępny przyuliczny na wysokości cmentarza oraz na ulicach Zgody, 

Krzyżowej, Łącznikowej po prawych stronach jezdni (dojazd od ul.  W. Wysockiego), 

- Cmentarz Św. Rocha /przy ul. Konstytucji 3-go Maja/ - parkingi ogolnodostępne 

przy ul. Konstytucji 3-go Maja, 

- Cmentarz Katolicki /przy ul. Ks. St. Suchowolca/  i Cmentarz Prawosławny  

/przy ul. Plażowej/ parkingi ogólnodostępne przy ul. Ks. S. Suchowolca oraz 

udostępnia się zatokę za cmentarzem katolickim w kierunku Zabłudowa z których 

korzysta do swoich celów Inspekcja Transportu Drogowego  i ul. Plażowej. 

Dodatkowo na ul. W. Wysockiego w rejonie Cmentarza Miejskiego wprowadza się 

następujące zmiany: 

- przejście dla pieszych ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną zostanie wygrodzone,  

zamknięte (brak przejścia) a ruch pieszy skierowany na przejście dla pieszych przez 

ul. Św. M. M. Kolbego. 

- przystanek komunikacji  miejskiej  (kierunek do Wasilkowa) w okresie Święta 

Wszystkich Świętych  zostanie przeniesiony (zlokalizowany) za skrzyżowaniem z ul. 

Św. M. M. Kolbego. 

 

W związku z uruchomieniem skrzyżowania ulic Wasilkowskiej – Gen. 

W. Andersa – 27–go Lipca ruch będzie odbywał się bez ograniczeń. 


