Wyjaśnienia do organizacji ruchu na czas organizowanego w dniu 10.04.2022 r.
63 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa
Piotrowskiego w Lipnicy Murowanej.
Tymczasowe oznakowanie i organizacja ruchu zostanie wprowadzona w dniu
10.04.2022 r. i obowiązywać będzie w godzinach od 6,00 - 16,00. Czas ten może
ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od ilości zaparkowanych pojazdów
oraz natężenia ruchu na tych odcinkach.
1. Droga wojewódzka nr 966 na kierunku Muchówka – Tymowa nie będzie wprowadzonych
zmian w organizacji ruchu. Natomiast wystąpią znaczne utrudnienia w przejeździe przez
centrum Lipnicy Murowanej ze względu na duży ruch pieszych oraz samochodów osobowych.
Szczególne utrudnienia wystąpią w godzinach pomiędzy 8 rano a godziną 15.
2. Droga powiatowa Lipnica Murowana – Nowy Wiśnicz.
W godzinach 6:00-16:00 od skrzyżowania z drogą gminną tzw. Wielka Droga będzie
obowiązywał jeden kierunek jazdy w kierunku na centrum Lipnicy Murowanej. Jeden pas
ruchu zostanie wykorzystany na możliwość zaparkowania samochodów, czyli jadąc od strony
Nowego Wiśnicza będzie to lewy pas.
3. Droga powiatowa Lipnica Murowana – Połom Duży
Ruch pozostaje jako dwukierunkowy i będzie stanowił objazd w kierunku Nowego Wiśnicza i
Bochni, ze względu na wprowadzenie drogi jednokierunkowej dla drogi Lipnica Murowana –
Nowy Wiśnicz. Ze względu na ograniczenie tonażowe przy Szkole w Lipnicy Górnej, na ten
jeden dzień zostanie zniesione ograniczenie tonażowe 6t. W szczególności chodzi o możliwość
przejazdu autokarów w kierunku Bochni.
4. Droga gminna – tzw. Dwór – Krasna Góra w Lipnicy Dolnej
Początek od strony Dworu Ledóchowskich w kierunku boiska, drewnianego mostu, tzw.
„Zawiśle” i dalej w kierunku „Wielkiej Drogi”.
a/ Do mostu droga pozostaje jako dwukierunkowa z ograniczeniem w postaci zakazu postoju
na jezdni na obydwóch kierunkach jazdy z możliwością postoju poza pasem jezdni. Na placu
przy boisku sportowym zostanie wyznaczony parking dla autobusów.
b/ Od mostu do skrzyżowania na Wielkiej Drodze zostaje wprowadzony ruch
jednokierunkowy, za wyjątkiem krótkiego odcinka drogi pomiędzy skrzyżowaniem na
„Zawiśle” oraz na drogę gminną na „Grabie”. Jadąc z przysiółka „Grabie” można jechać albo
w prawo w kierunku „Wielkiej Drogi” albo na drogę gminna „Zawiśle”.
c/ Droga „Zawiśle”
W dniu 10.04.2022 r. zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku drogi
powiatowej Lipnica Murowana – Nowy Wiśnicz. Powrót poprzez centrum i drogę gminną
„Dwór – Krasna Góra”

5. Droga gminna tzw. „Wielka Droga”
Pozostaje ruch dwukierunkowy. Jedyną zmianą będzie zakaz skrętu w drogę gminną „Dwór Krasna Góra” w kierunku na centrum Lipnicy Murowanej. „Wielka Droga” oraz „Pagórek” w
Lipnicy Dolnej będą stanowić objazd dla samochodów omijających centrum Lipnicy i jadących
w kierunku Tymowej albo od strony Lipnicy Dolnej w kierunku na Nowy Wiśnicz.
6. Uliczki wokół rynku w centrum Lipnicy Murowanej.
a/ Płyta rynku zostaje wyłączona z parkowania, wszystkie samochody w tym mieszkańców,
należy przeparkować poza obszar rynku lub w przypadku osób posiadających podwórka
wprowadzenie tych aut na swoje podwórka. Przy czym osoby te muszą mieć świadomość, że
prze kilka godzin mogą nie mieć możliwości wyjechania lub będzie to bardzo utrudnione.
b/ Parkingi przy kościele św. Andrzeja oraz przy kościele św. Leonarda od strony Lipnicy
Murowanej zostają wyłączone z ogólnej możliwości parkowania. Miejsca te są zarezerwowane
dla zaproszonych gości oraz służb obsługujących imprezę.
c/ Uliczka od budynku Urzędu Gminy w kierunku Kościoła św. Leonarda oraz tzw. „Pod
Kościołem” są wyłączone z postoju. Dodatkowo są wyznaczone jako drogi ewakuacyjne w razie
konieczności ewakuacji ludności z płyty rynku.
6. Legenda do organizacji ruchu:

- Drogi jednokierunkowe o kierunku zgodnym ze strzałką.

- Drogi dwukierunkowe

- Drogi bez możliwości dalszego przejazdu – ślepa droga.

- wyznaczone miejsca parkingowe i postojowe.

- Miejsca postojowe zarezerwowane dla zaproszonych gości oraz służb
porządkowych.

