
Szanowni mieszkańcy!
Informujemy, że w dniach 24.07–15.08. odbędzie się 
761. JARMARK ŚW. DOMINIKA. Wydarzenie co roku 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co wiąże się 
również z koniecznymi zmianami w organizacji ruchu. 
Stopniowo wprowadzane są liczne działania, które mają 
zminimalizować logistyczne niedogodności, które mogą 
nas spotkać. Poniżej przedstawiamy plan zmian, który 
będzie obowiązywać w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy Państwa również do uczestnicze-
nia w jarmarkowych wydarzeniach – szczegółowy program 
znajduje się na stronie www.jarmarkswdominika.pl.

Wszystkie poniższe informacje dostępne są również na 
www.jarmarkswdominika.pl/DlaMieszkancow.

W czym możemy Państwu pomóc?
Chcąc pozostać z Państwem w bezpośrednim kontakcie, zapraszamy do 
przesyłania wszelkich uwag czy pytań do Gdańskiego Centrum Kontaktu 
– tel. 58 52 44 500 | kontakt@gdansk.gda.pl. Będziemy wdzięczni za 
Państwa sugestie związane z organizacją Jarmarku.
W przypadku zagrożeń życia czy zdrowia prosimy o niezwłoczny kontakt 
z numerem alarmowym 112 lub 986 (Straż Miejska).

Dbamy o bezpieczeństwo!
W związku z pandemią COVID-19, tak jak i w zeszłym roku, wprowadzi-
liśmy szereg zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas Jarmarku. 
Na bieżąco śledzimy i monitorujemy sytuację oraz aktualne wytyczne 
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W celu 
zapoznania się z działaniami, które podjęliśmy, aby wydarzenie było 
w pełni bezpieczne zapraszamy na stronę www.jarmarkswdominika.pl/
bezpieczenstwo/.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego związane z Jar-
markiem św. Dominika obowiązywać będą w okresie: 
12.07.2021–29.08.2021
Główne Miasto
Dla ruchu kołowego wyłączone zostaną następujące ulice: Tkacka, Ko-
łodziejska, Węglarska, Pańska, Św. Ducha (na odcinku od ul. Złotników 
do ul. Bosmańskiej), Szeroka, Grobla I, Grobla II, Grobla III i Grobla IV, 
Straganiarska (na odcinku od ul. Grobla III do ul. Warzywniczej).
Stare Miasto
Ulica Korzenna (na odcinku od ul. Bednarskiej do ul. Na Piaskach) stanie 
się jednokierunkowa.
Długie Ogrody
Zamknięta zostanie ul. Szafarnia na odcinku od ul. Długie Ogrody do wjazdu 
na parking podziemny budynku ul. Szafarnia 11 (Waterlane). Ulice Św. 
Barbary oraz Krowoderska staną się ulicami bez przejazdu na skrzyżowaniach 

z ul. Długie Ogrody – zamknięcie północnej części ul. Długie Ogrody (na 
odcinku od ul. Szafarnia do Seredyńskiego). Dojazd do nieruchomości 
odbywać będzie się poprzez ul. Angielska Grobla. Wyłączone z użytkowa-
nia będą miejsca postojowe znajdujące się w pasie pomiędzy jezdniami 
ul. Długie Ogrody. Jednokierunkową (w stronę Dolnego Miasta) stanie 
się ulica Łąkowa (na odcinku od ul. Długie Ogrody do Podwala Przed-
miejskiego), możliwy będzie zjazd z Podwala Przedmiejskiego w stronę 
Akademii Muzycznej. Ponadto zostaną zachowane wszystkie zjazdy z Łą-
kowej w przylegle nieruchomości.
Parking przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców będzie się mieścił 
na ul. Lawendowej (parking społecznie odpowiedzialny). Po odbiór kart 
parkingowych upoważniających do parkowania w tych miejscach zapra-
szamy do Biura Organizatora Jarmarku (MTG SA), zlokalizowanego na 
placu przed kościołem św. Dominika, przy ul. Szklary. Biuro Organizatora 
będzie czynne codziennie w godzinach 9:30-13:30.

Wszystkie ulice objęte handlem znajdować się będą 
w strefie zakazu ruchu w godzinach 10.00-20.00.
W pozostałych godzinach wjazd możliwy jest dla posiadaczy identyfika-
torów IGM wydanego przez GZDiZ. Informacje na temat odbioru
identyfikatorów znajdują się na stronie www.gzdiz.gda.pl.

Dodatkowo przypominamy o zmianach obowiązujących 
w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia:

 • przesunięcie granic Strefy Ograniczonej Dostępności (SOD) do ulicy 
Podwale Staromiejskie. W rozszerzonej SOD oprócz dotychczasowych 
ulic znajdą się także ulice: Szeroka, Pańska, Węglarska, Świętojańska, 
Lawendowa, Straganiarska, Szklary, Słomiana, Grobla II, Grobla III, 
Grobla IV, Pachołów, Tobiasza, Tandeta, Różana, Zaułek Zachariasza 
Zappio, Szpitalna, U Furty, Targ Rybny, Warzywnicza, Tandeta, Tokar-
ska, Minogi, Podmurze, Latarniana, a także ul. Sukiennicza na odcinku 
od ul. Dylinki do Kanału Raduni.

Przypominamy, że w całej Strefie Ograniczonej Dostępności na Głów-
nym Mieście (stałej, jak i rozszerzonej) obowiązują przepisy dotyczące 
poruszania się w strefie zamieszkania. Zakładają one pierwszeństwo 
ruchu pieszego, maksymalną prędkość pojazdów do 20 km/h oraz postój 
wszystkich pojazdów wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Do porusza-
nia się samochodem w granicach SOD konieczne jest posiadanie identy-
fikatora IGM. Przysługuje on mieszkańcom nieruchomości wewnątrz SOD, 
właścicielom, najemcom i dzierżawcom lokali użytkowych mieszczących 
się w SOD oraz pracownikom instytucji, mających w SOD swoją siedzibę. 
Więcej informacji oraz druk wniosku o wydanie identyfikatora IGM na 
stronie www.gzdiz.gda.pl w zakładce Strefa Ograniczonej Dostępności 
na Głównym Mieście.

 • ruch jednokierunkowy i dodatkowe miejsca postojowe na ulicach: 
Podwale Staromiejskie (od skrzyżowania z ul. Lawendową), Grodzka, 
Wapiennicza w relacji do ul. Stara Stocznia
 • ruch jednokierunkowy i dodatkowe miejsca postojowe na ulicach: 
Igielnicka, Stolarska (od skrzyżowania z ul. Podwale Staromiejskie do 
skrzyżowania z ul. Refektarską) w relacji do ul. Łagiewniki
 • odwrócenie kierunku ruchu na ulicach: Mniszki (od skrzyżowania z ul. 
Brygidki do skrzyżowania z ul. Katarzynki), Szklary (od skrzyżowania 
z ul. Szeroką do ul. Podwale Staromiejskie) i Lawendowa (od skrzyżo-
wania z ul. Świętojańską do ul. Podwale Staromiejskie).

Na odwrocie prezentujemy mapkę z najważniejszymi  
zmianami w organizacji ruchu.
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