
II ETAP – 13 LIPCA, TARNOWSKIE GÓRY – KATOWICE 

 

DROGI KRAJOWE 

Utrudnienia planowane są w godzinach 13:30-16:30 na drogach krajowych 

 DK 11 ul. Obwodnica na terenie Miasta Tarnowskie Góry dwukrotny przejazd prostopadły 
ulicami Opatowiecka w Janasa i Wyszyńskiego w godz. 15:00 - 15-15 

 DK 78 ul. Obwodnica na terenie Miasta Tarnowskie Góry skręt w lewo z ul. Nakielskiej w 
DW908 w godz. 15:10 - 15-25 

 DK 78 na terenie Gminy Świerklaniec przejazd prostopadły ulicami Oświęcimska w Parkową w 
godz. 15:20 - 15-35 

 DK 94 ul. Piłsudskiego, Kwietniewskiego, Wrocławska, Kolejowa , Plac Wolskiego na terenie 
Miasta Bytom przejazd w/w ulicami w godz. 16:00 - 16-20 

 DK 79 ul. Katowicka na terenie Miasta Chorzów trzykrotny przejazd odcinkami: pomiędzy 
ul. Krzyżowa i Pudlerska, Krakusa i Gałeczki oraz  przejazd prostopadły ulicami Wojska 
Polskiego w Parkowa w godz. 16:15 - 16:45 

Więcej: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/22583/Tour-de-Pologne-po-drogach-krajowych 

TARNOWSKIE GÓRY 

 Ograniczenia w ruchu będą obejmowały praktycznie całe ścisłe centrum miasta w godz. 

14:30-16:00, a w rejonie Rynku i ulic przyległych od godziny 8:00. 

 Ograniczenia będą występowały w rejonie ulic: Opatowickiej, Janasa, Wyszyńskiego, 

Legionów, Nakielskiej, Obwodnicy, Lasowickiej. 

 Całkowity zakaz ruchu dotyczy dotyczył ulic: Sobieskiego, Wajdy i Strzeleckiej 

 Całkowity zakaz parkowania w dniu wyścigu (od 00:00 13 lipca) dotyczy ulic: Sobieskiego, 

Strzeleckiej, Piłsudskiego (od ul. Krakowskiej do ronda Ranoszka), Sienkiewicza (od ronda 

Ranoszka do ul. Powstańców Śl.), Powstańców Śl. (od ul. Sienkiewicza do ul. Opolskiej), 

Opolskiej (od ul. Powstańców do ul. Opatowickiej), Wyspiańskiego, Opatowickiej, Janasa, 

Wyszyńskiego i Zamkowej. 

Więcej: http://www.tarnowskiegory.pl/ 

KATOWICE 

 5:00-23:00 utrudnienia w Al. Korfantego na odc. Rondo Ziętka/ Pętla  

 15:00-19:00 – zamknięta runda w Katowicach. Trasa prowadzi: WNR Al. Korfantego wjazd na 

Pętlę Słoneczną pod zakaz, linia mety przejazd al. W Korfantego lewą stroną przy Spodku pod 

zakaz, przejazd przez rondo im. Gen. J Ziętka pod zakaz, przejazd al. W Korfantego pod zakaz; 

skręt w lewo w ul. Moniuszki pod zakaz, skręt w lewo w ul. Uniwersytecką, prosto w ul. 

Olimpijską, skręt w prawo w  ul. Góreckiego, skręt w prawo w ul. T Dobrowolskiego, prosto w 

ul. Dudy-Gracza, prosto w ul. Graniczna pod zakaz, rondo Zenktelera w lewo dalej ul. 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/22583/Tour-de-Pologne-po-drogach-krajowych
http://www.tarnowskiegory.pl/


Graniczna, skręt w prawo w ul. Pułaskiego, skręt w prawo w ul. Lotnisko, skręt w prawo w ul. 

Francuską, skręt w lewo w ul. Ceglaną, prosto w ul. Meteorologów, prosto w ul. Zgrzebnioka, 

skręt w prawo w ul. Gawronów, skręt w prawo w ul. T Kościuszki, skręt w lewo w ul. 

Poniatowskiego, skręt w prawo w ul. Mikołowska, prosto w ul. J Matejki, prosto przez Plac 

Wolności, skręt w prawo w  ul. Sokolską, skręt w prawo w ul. P Skargi, skręt w lewo w al. 

Korfantego pod zakaz, przejazd przez rondo im. Gen. J Ziętka pod zakaz, przejazd al. W 

Korfantego pod zakaz. W wyznaczonych miejscach rundy będzie ruch poprzeczny kierowany 

przez policję.  

 Zakaz parkowania w dniach 11-13 lipca na ulicach: Al. Korfantego, Moniuszki, Olimpijska, 

Góreckiego, Dudy – Gracza, Graniczna, Lotnisko, Francuska, Ceglana, Meteorologów,  

Gawronów, Kościuszki, Poniatowskiego, Mikołowska,  Matejki, Pl. Wolności,  Sokolska,   

Skargi, Uniwersytecka, Dobrowolskiego, Szkolna, Bankowa,  Warszawska 

Więcej: http://katowice.eu/Tour%20de%20Pologne/tour-de-pologne/zmiany-komunikacyjne 
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