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Ulice wyłączone z ruchu

Służby Miasta przez kilka miesięcy przygotowywały plany, strefy i warianty organizacji ruchu drogowego w Gdyni, tak aby zarówno 
komunikacja publiczna jak i poruszanie się mieszkańców i turystów po mieście odbywało się jak najsprawniej. Głównym priorytetem jest 
bezpieczeństwo, dlatego rejon Zlotu Żaglowców - zarazem centrum Gdyni - jest strefa ograniczonego ruchu, z parkingami dostępnymi 
podczas owych czterech dni tylko dla mieszkańców tej strefy, służb komunalnych, organizatorów i firm, które tu funkcjonują. 

Poza strefami ograniczonego ruchu i parkowania zostały wytypowane dodatkowe miejsca (np. boiska szkolne, place), które pełnić 
będą w dniach 2-5 lipca funkcje parkingowe. Na wjazdach do Gdyni, od strony Rumi i Sopotu będą punkty informacyjne dla kierowców, 
pozwalające uniknąć lub przynajmniej zminimalizować kłopoty z poruszaniem się po mieście w tych dniach. 

Organizacja ruchu w czasie The Tall Ships’ Races i Heineken Open’er Festiwal
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Stefa ograniczonego ruchu
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Lokalizacja parkingów
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Parkingi dodatkowe - jak dojechać?
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Babie Doły - strefa ograniczonego ruchu

Babie Doły - dojazd od strony Rumi
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Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni informuje, że w związku z 
odbywającym się w dniach 2-5 lipca Open’er Heineken Music Festi-
val oraz Zlotem Żaglowców, The Tall Ships’ Races wraz z licznymi 
imprezami towarzyszącymi, zwiększony zostanie w dniach 2-6 lipca 
br. zakres obsługi komunikacyjnej.

W dniach 2-6 lipca uruchomiona zostanie bezpłatna linia auto-
busowa dowożąca uczestników Festiwalu spod Dworca Głównego 
PKP w Gdyni na Babie Doły. Przejazd możliwy będzie wyłącznie na 
podstawie biletów wstępu na koncerty lub koncertowego identyfika-
tora. Autobusy tej linii będą kursować na trasie: Gdynia Dworzec Gł. 
PKP – Janka Wiśniewskiego – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga 
– Bosmańska – Zielona – Open’er Festival (przystanek „Wąwóz 
Ostrowicki”). W kierunku Babich Dołów autobusy będą odjeżdżać 
z tymczasowego przystanku przy ul. Janka Wiśniewskiego, obok 
Urzędu Przewozu Poczty. Na trasie nie będą obowiązywać żadne 
przystanki. W kierunku powrotnym, do Dworca Gł. PKP, na trasie 
obowiązywać będą wszystkie przystanki innych linii, ale jako przy-
stanki na żądanie tylko dla wysiadających.

Autobusy będą kursować z częstotliwością uzależnioną od liczby 
pasażerów, nie rzadziej niż co 15 minut.

Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów i 
trolejbusów na wybranych liniach, a w dniach 1-3 lipca wydłużone 
zostanie kursowanie autobusów linii 510, łączących Dworzec Gł. 
PKP w Gdyni z Portem Lotniczym w Gdańsku.

Bezpłatne przejazdy dla uczestników festiwalu obowiązują 
wyłącznie w specjalnych autobusach „Open’er Festiwal”. Na 
pozostałych liniach autobusowych i trolejbusowych obowiązują 
stałe zasady taryfowe.

Środa, 1 lipca 2009 r.
Od godz. 8.00 do godz. 4.00 dnia następnego uruchomione 

zostaną dodatkowe kursy linii 209 do Babich Dołów.
Czwartek, 2 lipca 2009 r.
Od godz. 8.00 do ok. godz. 5.00 dnia następnego, uruchomiona 

zostanie bezpłatna linia autobusowa oznaczona „Open’er Festi-
val”. 

W miarę potrzeb uruchomione zostaną w nocy dodatkowe kursy 
linii N10 i N20 z Dworca Gł. PKP w Gdyni. Wszystkie kursy linii N10 
będą realizowane bez zajazdów do Babich Dołów.

Piątek – 3 lipca 2009 r.
Od godz. 9.00 do ok. godz. 5.00 

dnia następnego, uruchomiona zo-
stanie bezpłatna linia autobusowa 
oznaczona „Open’er Festival”.

Komunikacja trolejbusowa do 
godz. 18.00 będzie funkcjonować 
według stałych powszednich rozkła-
dów jazdy. Od godz. 18.00 do ok. 
godz. 24.00 zostanie uruchomiona 
dodatkowo linia 30 z częstotliwością 
co 15 min, a na liniach 22, 23, 24, 
25, 26 i 28 zwiększona zostanie 
częstotliwość kursowania również 
do 15 min.

Ponadto od godz. 18.00 do ok. 
23.30 zwiększona zostanie często-
tliwość kursowania autobusów linii 
146, 150 i 194, a od godz. 23.30 do 
godz. 4.30 dnia następnego zwięk-
szona zostanie do 20 min częstotli-
wość funkcjonowania linii nocnych 
N10 i N20. Wszystkie kursy linii N10 
będą realizowane bez zajazdów do 
Babich Dołów.

Sobota – 4 lipca 2009 r.
Od godz. 9.00 do ok. godz. 5.00 

dnia następnego, uruchomiona zo-
stanie bezpłatna linia autobusowa 
oznaczona „Open’er Festival”.

Na liniach trolejbusowych 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 i 30 od godz. 9, 
zwiększona zostanie częstotliwość 
kursowania do 15 min., z wydłuże-
niem godzin ich funkcjonowania do 
godz. 24.00. Tylko linia 27 zakończy 
funkcjonowanie ok. godz. 20.30. 

Popołudniowe kursy linii 29 nie zostaną wykonane.
Ponadto od godz. 9.00 do godz. 23.30 zwiększona zostanie czę-

stotliwość kursowania autobusów linii 146 i 150, a od godz. 17.00 
także linii 194. Zamiast linii 182 funkcjonować będzie linia 282. Na 
wybranych liniach w większym zakresie wykorzystane będą auto-
busy wielkopojemne (przegubowe).

Po zakończeniu imprez towarzyszących Zlotowi Żaglowców, The 
Tall Ships’ Races na Skwerze Kościuszki, po północy ze Śródmieścia 
Gdyni uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii trolejbusowych w 
kierunku Cisowej i Dąbrowy. 

Od godz. 23.30 do godz. 4.30 dnia następnego zwiększona 
zostanie do 20 min częstotliwość funkcjonowania linii nocnych N10 
i N20. Wszystkie kursy linii N10 będą realizowane bez zajazdów 
do Babich Dołów.

Niedziela – 5 lipca 2009 r.
Od godz. 9.00 do ok. godz. 6.00 dnia następnego, uruchomiona 

zostanie bezpłatna linia autobusowa oznaczona „Open’er Festi-
val”.

Od godz. 9.00 do 16.00 na liniach trolejbusowych 22, 23, 24, 25, 
26, 27 i 28, zwiększona zostanie częstotliwość kursowania do 15 
min. Dodatkowo w godzinach 9.00 - 16.00 uruchomiona zostanie 
linia trolejbusowa 30, funkcjonująca także co 15 min.

Ponadto od godz. 9.00 do godz. 16.00 zwiększona zostanie 
częstotliwość kursowania autobusów linii 146, 150 i 194. Na wy-
branych liniach w większym zakresie wykorzystane będą autobusy 
wielkopojemne (przegubowe).

Wszystkie kursy linii N10 będą realizowane bez zajazdów do 
Babich Dołów.

Trasa linii 500 nie będzie obejmować Skweru Kościuszki i Ka-
miennej Góry.

Poniedziałek – 6 lipca 2009 r.
Po zakończeniu funkcjonowania bezpłatnej linii autobusowej 

oznaczonej „Open’er Festival”, do godz. 18.00 ze zwiększoną 
częstotliwością kursować będą autobusy linii 209, obejmując także 
godziny 9.00 -13.00

Komunikacja miejska w dniach 2-5 lipca 2009

Komunikacja zbiorowa


