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Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do 
granicy powiatu trzebnickiego i milickiego” z podziałem na trzy odcinki 
- odcinek 1 od km 0+000 do km 1+068, długość odcinka: 1068 m 
- odcinek 2 od km 1+235 do km 2+717, długość odcinka 1482 m 
- odcinek 3 od km 2+900 do km 8+928, długość odcinka 6028 m 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Trzebnicy 

ul. Łączna 1c 

55-100 Trzebnica 

tel :  71 387 06 17 
e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl 
 

    Byków, 24-06-2022 
  Ref: 360/HHCU/DP1400/mm/51 

 

Dotyczy: Informacja o planowanej pracy w porze nocnej  
 
 
Szanowni Państwo, 
 

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z.o.o., Wykonawca zadania: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu 

trzebnickiego i milickiego” z podziałem na trzy odcinki informuje, że ze względu na 
uwarunkowania geometryczne drogi (ciasne, ostre łuki) w terenie zabudowanym m. Ujeździec 
Wielki oraz bardzo duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych, które poruszając się na tym 
odcinku drogi nie są w stanie utrzymać toru jazdy na jednym pasie ruchu nie zjeżdżając na pas 
przeciwny (na zakrętach) nie jesteśmy w stanie wykonać w porze dziennej nawierzchni jezdni - 
warstwy ścieralnej połówkowo bez ryzyka jej natychmiastowego zniszczenia przez pojazdy 
ciężarowe.  
Informujemy, że prace polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni pomiędzy ostrymi łukami w 
m. Ujeździec Wielki planujemy wykonać w porze nocnej z piątku na sobotę – 24/25 czerwca (w 

godzinach od około 1:00 do 6:00). 
 

Z poważaniem, 
 

 

 

 
 

Do  wiadomości: 

1. Adresat 
2. Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy 
3. Sołtys m. Ujeździec Wielki 
2. a/a  
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