
1. Linia kolejowa nr 002 Warszawa-Terespol: 

   Zamknięcie drogi w godz. 2100-600 dwie noce na  przejeździe (dwukrotne oznakowanie)

1) przejazd km 24,224 skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 2201W (ZDP Mińsk 
Mazowiecki) relacji Józefin – Długa kościelna  w dniach. 04/05.11 2020r. oraz 
16/17.11 2020r

2) przejazd km 28,788 skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 2203W (ZDP Mińsk

Mazowiecki) relacji Wielgolas - Cisie  w dniach. 05/06.11 2020r. oraz 17/18.11 2020r.

3) przejazd km 43,087 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 220942W (ZDM Mińsk

Mazowiecki)  ul.  Grzeszczaka  Mińsk  Mazowiecki  w  dniach  .  20/21.11  2020  oraz

02/03.12.2020r

4) przejazd km 99,285 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 361103W (UG Wiśniew)

relacji Helenów - Kosiorki  w dniach. 28/29.10.2020r. oraz 30/31.10 2020r.

5) przejazd km 180,806 skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 1068L (ZDP Biała

Podlaska) Biała Podlaska - Piszczac   w dniach 13/14.10.2020r oraz 19/20.10. 2020r

  Zamknięcie drogi w godz. 2100-600 jedna noc  (jednorazowe oznakowanie)

1) przejazd km 32,658 skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 2221W (ZDP Mińsk

Mazowiecki) relacji  Dębe Wielkie - Górki  w dniu 19/20.11.2020r.

2) przejazd km 34,999 skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 2222W (ZDP Mińsk

Mazowiecki) relacji  Chrośla - Ruda  w dniu 19/20.11.2020r.

3) przejazd km 46,143 skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 2230W (ZDP Mińsk

Mazowiecki) relacji  Mińsk - Mrozy  w dniu 30.11/01.12.2020r.  

4) przejazd km 50,404 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 220111W (UG Cegłów)

relacji Ignaców – Boża Wola  w dniu 06/07.11.2020r.

5) przejazd km 52,158 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 220105W (UG Cegłów)

Cisie - Mienia  w dniu 03/04.12.2020r.

6) przejazd km 63,795 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 2255W (ZDP Mińsk Ma-

zowiecki) relacji Grodzisk - Chroszcze w dniu . 07/08.12.2020r.

7) przejazd km 65,146 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 225101W (UG Mrozy) re-

lacji Chroszcze - Skruda w dniu . 09/10.12.2020r

8) przejazd km 72,120 skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 3602W (ZDP Siedlce)

relacji Żeliszew - Jagodne w dniu .10/11.12.2020r

9) przejazd km 83,295 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 360344W (UG Kotuń) re-

lacji Broszków Stary - Gręzów w dniu .11/12.12.2020r

10) przejazd km 87,454 skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 360829W (UG Siedl-

ce) relacji Nowe Iganie - Opole  w dniu .08/09.12.2020r

11) przejazd km 100,349 skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 3633W (ZDP Siedl-

ce) Błogoszcz - Borki w dniu .29/30.10.2020r

12) przejazd km 117,828 skrzyżowanie torów z drogą gminną - wewnętrzną  (UG Łuków)

w m. Gołaszyn w dniu .02/03.11.2020r

13) przejazd km 131,540 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 001703L (UG Trzebie-

szów) relacji Szaniawy - Poniaty w dniu .23/24.10.2020r  

                                                                                                      

14) przejazd km 136,063 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 101701L (UG Kąkolew-

nica) w m. Brzozowica w dniu . 26/27.10. 2020r

15) przejazd km 138,114 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 101751L (UG Kąkolew-

nica) droga w m. Brzozowica  w dniu  27/28.10. 2020r
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16) przejazd km 179,154 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 100374L (UG Biała Pod-

laska) relacji Czosnówka -  Dokudów  w dniu 12/13.10.2020r  

17) przejazd km 183,604 skrzyżowanie torów z drogą powiatową  nr 1067L (ZDP Biała

Podlaska) relacji Kłoda Duża - Perkowice  w dniu 14/15.10.2020r 

18) przejazd km 185,377 skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 100778L (UG Pisz-

czac) Kłoda Duża – droga leśna  w dniu 15/16.10.2020r.

19) przejazd km 188,524 skrzyżowanie torów z drogą powiatową  nr 1051L (ZDP Biała

Podlaska) Zalesie - Słowatycze  w dniu 16/17.10.2020r.

20) przejazd km 192,176 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 100900L (UG Piszczac)

kol. Piszczac   w dniu 21/22.10.2020r.

21) przejazd km 194,710 skrzyżowanie torów z drogą gminną nr 100904L (UG Piszczac)

w m. Bór   w  dniu 20/21.10.2020r.

2. Linia nr 26 Łuków – Radom

1) przejazd km 2,013 skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 1312L (ZDP Łuków) ul.

Ławecka w m. Łuków  w dniu 18/19.11.2020r.
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