
BURMISTRZ
GIvllNY r MIAS'IA

C zetrv ronka - Leszczyny

Burmistrza 
"#ifiti:3[ Tj"t,f,l3l-a - Leszczyny

z dnia 15 wrze5nia 2021 roku

w sprawie prowadzenia zimowego uhzymania dr6g w sezonie 202112022 na terenieGminy i Miasta Czemrionka Lesiczyny

Na podstawie art.30 ust. l-]r,stawy z dnia g marca 1g90 r. o samorzqdziegminnym (tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1372 zp62n.zm.yw zwiqzku i 
"rt 

s ,"i. +'pft Z I S,ust. 5.. i 6 ustawy z dnia 13 wrze3nia 1g96 r. ' o utrzymaniu czystoScii pozqdku.w-g-minach (tj. ?.. \.... 2021 r. poz.888) oraz art. ZO pii a- ustaiy z Onia21marca 1985 r. odrogach pubricznvch 6;. oz. u. izoiti.'poi.\ita)ii".r .l,

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

1' Powoluiq Zesp6t ds. Zimowego Utrzymania Dr6g Gminnych w sktadzie okresronymw zalqczniku nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.
2. zespcl kierowar sig bgdziawytycznymi dra zarzqdu Dr6g i slu2b Komunarnych,
stanowiqcymi zalqcznik nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.3' Kolejno.6 zlngwegg 

. 
utrzymanii oiog ot<resta standaryzacja Dr6g ustaronaw zalqczniku nr 3 do niniejszego zarzqdzeiia.

s2
Ustala siq prowadzenie przez zazqd Dr6g i sluzby Komunalne w czerwionce_Leszczynach zimowego utrzymania dr6g girinnyctr, Lri"r".v.n oo'iriJd;ii orog
qmilnvgtr-.oraz_dr6g bgdqcych we wta-oa-niu dminy, ztokatizowanycii'n""-'t"reni"
Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny.

s3
Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powierza sig przewodniczqcemu Zesporu ds.zimowego utrzymania d169.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTR.Z
CMINI'. , 'JIASTA

Czerwronvr-leszc4my
Zalqcznik Nr 1

do Zarzqdzenia M 3g4t2,l
z dnia 1O wrzesnia ZO21 t.

D/s z r MowEG 
"t 

fifr'"'f^t^iii1o" G M r N N yc H
PRZEWODNTCZACY
mgr Gzegorz wornik - pelnomocnik ds. pranowania, Rozwoju i GospodarkiBurmishza Gminy i Miasta Czerwionkr_L".i"rynf

z-cA PRZEWODNICZACEGO
mgr in,' piotr Luc - Dyrektor Zarzqdu Drog i Stu2b Komunarnych w czerwionce-Leszczynach

CZI-ONKOWIE:

- mgr Marcin Janu2yk _ Dyrektor Zakladu Gospodarki Mieszkaniowejw Czerwionce-Leszczynach
- mgr Kazimierz Skuta _ Kierownik pionu lnfrastruktury w ZD|SK- mgr wardemar warento - Kierownik pionu sluzb xomunatnyctr w ZDisK- Bernard Wojtaszek - Mistrz StuZby Drogow"l , ZOiSf
- Adam Reniszak - Komendant st;ry li'iejsiiej w czenrvionce-Lezczvnach- mgr in2. Bogusraw Kurdek -- preies i,r."o.iet-itr.trr-"wi'io.iqgo*
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czenrionce_t_eszczynacn
- mgr in2' Adrian strzetczyk - Naczernik wyoziatu Zarzqdzania Kryzysowegoi Ochrony Srodowiska

3r#:;il" 
Szczepanek - Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony
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BURMISTR.Z
GMINr\,llrASTA

Czerw r()nka- Leszczyny

Zalqcznik Nr z
do Zarzqdzenia Nr 394/21
z dnia 15 wtzesnia ZO21 t.

WYTYCZNE PROWADZENIA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG GMINNYCH2020t2021w zaRzaDZtE DROG r Srl2eecH ronrunaiuicii"
W CZERWIONCE-LESZCZYNAC H

l. Zimowe utrzymanie dr6g gminnych oraz bgdqcych we wiadaniu Gminyna terenie Gminy i Miasta czeniionr," -'r-"....vny prowidzi. bgdzie Zarfa Drogi Stuzby Komunalne. Uruchomienie a!z"rii-ii"Zarzqdzie nastqpi na polecenieDyrektora w zare2nosci oo. zaistniatycrr 
- 
*aiinro* atmosferycznych i stanunawierzchni dr6g. Nadzor.nad poprawnym poeoi"gi". zimowegd ullimania orogw zakladzie pernic bedzie Kierownlk pioi, lirru.tiJktury - pan Kazimiezskuta orazMistrz Slu2by Drosowej p"n. eeinrid iv;j#j&, kt6rzy opracuiq szczesolowe

3it]fl::j?#{^..trto, ciqgter ayz*ny"i-L"rinicznycrr *y.nrt}ony"i-' ,r,

:rt"r"!&l';?H..i:..1,;l:ririfi 
,ff 

ii,i,t?hT;i&,r1:i:m*.J.&.1{i:
pogotowiem zimowego utrzymania drdg.
Pogotowie zobowiqzuje pracownika do natychmiastowego zgloszenia sie dodyspozycji. dy2urnego i podjgcia *y.n""rony"h'".ynnos"i. ogloszenie i ewentualnezawieszenie pogotowia 

91az wqloygdzenie dyzurow, 
" ti?iry.n ,o*"r'"po*vz"tnastgpuje decy44 Dyrektora ZDisK. Zawieizenie pogotowia mo2e nastqpicw przvpadku zaistnienia:1ylk6, atmosferycznv"n i iro'gnoi ,"iuiiJrogilrny.nuzasadniajqcych to zawieszenre.

ll. Sposoby lqczno6ci, - zimowe utrzymanie 
{90_ qeOzie prowadzilo swojqdziala lno56 calodobowo pod n u meram i tetednoi, iz_l 7 _543 ; 42_7 2_7 43 .

I . Lqcznosc mrqdzy 
.dylurnymi, obslugq sprzetu i slu2bami pomocniczymiodbywai siq bgdzie:

a) ustnie
b) telefonicznie

2 Koordynacja dziarah z wytypowanymi, w drodze pzetargu nieograniczonegoprzeprowadzonego zgodnie z przepisamr ustawy prawo zamowienpublicznych, osobami fizycznymi tub Firma;i reatizuiqiymi r.irgi ;lrkr""i"prowadzenia zimowego utrzymania d169, na terenie dziernic i sorectwaprowadzona bgdzie pop rzez:
a) powiadomienie ustne
b) powiadomienie telefoniczne3' Dyspozycje osobom frzycznym i Firmom rearizuiqcym zimowe utrzymanie drogwydaje wylqcznie dy2urny aktuarnie reatiiitqcy swoje obowiqzki w tymzakres.ie' Dy.urny wszerkie. wqtpriwosci doty..q." sposobu prowadzeniadziarafi, ich zakresu, uruchomlenia, za*iiizenia. rub wstrzymania akcjiw danym dniu lub danym okresie, itd. rozstzyga po konsultacji z DyrektoremZDisK, Kierownikiem pion u rnfrastruktury ruoirirstrzem sru2bv Drooowci4. W cetu prawidlowego zabezpieczeniitr,"oriro'*-i'o;;;"i"";"r1;;,;r *terenie dzielnicy Leszczyny i Czenrviont<a, Oyret<tor ZGM wyznaczy osobgodpowiedziatnq do koordynacji prac sprzqia-iek. osoba nnviiriio1"irr",Dyrektora ZGM zobowiqiana'jest oo'pro*uol"nia dziennika zawieraiqcego



wpisy. dotyczqce posypywania chodnik6w w poszczeg6lnych dniachrgodzinach.
Harmonogramy pracy sluzb prowadzqcych zimowe utrzymania dr6g w tVmdyzur6w czynnych i biernych zatwierdzii bv*ri"i-zijisx
Sprzet zimowego utrzymania
zestawienie sprzetu riroy:_Sg_ytrr.ymgliq 

{roO bqdqcego w dyspozycji ZD|SKoraz pracuiqcego na terenie solectw iozierniJjriiriy stanowi wykaz Nr 1 dowytycznych.
Umowy na wykonanie uslugi odSnie2ania w sezoni e 2021t2022 na tereniedzielnic i solectw bgdq zawie-ran" pr."= 2OiSf 

---""'
zesrawente planowanego do wynajmu sprzqtu do odSniezania drog lokalnychgminnych ujgto w wykazie Nr 2 do ;yty.;;y"il\. -- --
Pelnq gotowoSd sprzqtu do zimowegt u tiiiini^ ustata sig na 01.1 1 .2021 r.

IofotY prrygotowawcze i zapasy materialowe

5::^:,::::',: skrzyri z piaski", i i.n ;;ir*";;- najpozniej do 30.11.2021 r.vvyposazente wyznaczonych pracownikow w odzie2'ochronhe riro*e, r-prrgtt narzgdzia - najpo2niej do 01 .11 .2021 r.
Ustala sig minimalne zapasy material6w uszorstniajqcych oraz Srodk6wchemicznych:

a) piasek 100,0 t
. b) chlorek sodu 5,0 t4' Zaklad Gospodarki Mieszkaniowel',oo 01 .11.2021 r. zapewni piasek drasprzqtaczek do posypywania chodnikow wzdlu2 posesji. Dopuszcza sigwykorzystanie w tym celu piasku z piast<ownic.-

V. Kolejno.6 wykonywania prac 
.zimowego utrzymania bqdzie sig odbywa. naqoogtaylg. standaryzacji drog okresronej ;;h;;i , do Zarzqdzenia BurmistrzaGminy i Miasta Czenvionka Leszczyny. '

Y,':^*_-:yry:.li ktqski_iywiolowej tub zdarzefi nadzwyczajnych Zespol d/szrmowego utrzvmania Dr6g Gminnych bgdzie koordynowil ai"iiiii" J"!p"r",Zarzqdzania Kryzysoweg o.
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Wykaz Nr 1

m/KAZ SPRZETU ZTMOWEGO UTRZYMANTA DR6cBEDA.EG. w DyspozvcJr_ZARZADU DnoC r sltiie [6'ilUnnr_r,rvc,
W CZERWIONCE . LESZCZYNACH

1. Samoch6d wywrotka ,,DAF,,
Nr re1. sRB 24vs- - piaskarko-sorarka po-1 plug remieszowy hydrauriczny sredni

2. Samoch6d wywrotka ,,DAF,,
Nr rg. SRB 4HW2

3. Ciqgnik,,Ursus" 5412
Nr rej. SRB X281

4. Ciqgnik,,Farmtrack',
Nr rej. SRB 38K8

5. Ciqgnik,,Pronar" MfZ 32OA
Nr rej. SRB X276 - ptug lemieszowy lekki

6. R6wniarka samobie2na
,,XCMG Europa" - plug lemieszowy

7. Koparko-ladowarka JCB

8. Rozrzutnik material6w sypkich T 130

- piaskarko-solarka pO-1 + plug lemieszowy lekki

- plug lemieszowy lekki

- plug lemieszowy lekki

- Burmistz

"."ffi,'-l[tiBr,,
wjps(a{han,szewskt
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Wykaz Nr 2

wyKAz spRzETU DO ODSN|E2ANIA DROG LOKALNYCH
GMINNYCH NA TERENIE DZIELNIC I SOLECTW
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

1. Dzielnica Dqbieisko (Stare)

2. Dzielnica Dqbierisko (Wietkie)

3. Solectwo Belk

4. Solectwo Stanowice

5. Solectwo Przeggdza

6. Solectwo Szczejkowice

7. Solectwo Palowice

8. Solectwo Ksiqzenice

9. Dzielnica Czuch6w

10. Dzielnica Czerwionka
Karolinka

11. Dzielnica Leszczyny (Stare)

12. Dzielnica Leszczyny (Osiedle)

13. Dzielnica Czerwionka (Centrum)

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnlk rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

I
Bumllstrz
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Zalqcznik Nr 3
do Zarz4dzenia Nr 394/21
z dnia 15 wrzesnia 2021 r.

STANDARYZACJA DROG GM! NNYCH

Przynaleznosd danej drogi do okreironego standardu wynika z funkcji, jakq perni
w planie zagospodarowania przestrzennego, a takze rodzaju i natg2enia ruchu.

W przypadku wystqpienia bardzo intensywnych opad6w Sniegu polqczonych
z zawiejami i zamieciami, noszqcych znamiona krgski Zywiolowej, mogq zdarzyc sig
odstqpstwa od przyiqtych standard6w zimowego utrzymania. w takich przypadkach
o kolejnosci odsnie2ania decyduje zesp6r d/s zimowego utrzymania dr6g gminnych.

okresrone standardy zimowego utrzymania dr6g zawarto w za+qczniku ff 1,
miejsca Wznaczone przez Zarzqd Dr6g i Sluzby Komunalne do posypania
materialami szorstkimi na drogach lll i lV standardu okresla zalqcznik nr 2, a wykazy
dr6g gminnych w rozbiciu na standardy zimowego utrzymania stanowi zarqcznik nr 3.

Gmi
B nistrz

i Miasta
Cz6rwi -Leszczyny
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Zalqczniknr 1

do standaryzacji
dr6g gminnych

Standardy zimowego utrzymania dr6g:

Opis stanI utrzymania
dr6g dla danego

standardu

Jezdnia oOSniezona na catel
szerokoSci a SliskoSc
zimowa zlikwidowana na:
- skzyzowaniach z drogami
twardymi,
- skzyzowaniach z liniami
kolejowymi,
- odcinkach o nachyleniu
ponad 4%,
- przystankach
autobusowych,
- innych miejscach
ustalonych przez zarzEdcq

- Snieg lu2ny mo2e
zalegac do 6 godz.
- moze wystqpowac
warstwa zajezdzonego
Sniegu o gruboSci
utrudniajqcej ruch
samochodow osobowych
do 6 godz.
- zaspy mogE
wystqpowa6 do 6 godz.

wymienionych w kolumnie
2:
- gololedz 5 godz.
- szron 5 godz.
- szad2 5 godz.
- SliskoSc poSniegowa 6
godz.
- lodowica 5 godz.

Jezdnia oOsnie2ona na catel
szerokoSci,
Jezdnia posypana na
odcinkach decydujqcych o
mozliwoSci ruchu tj.:
- skzy2owaniach z drogami
twardymi,
- skzyZowaniach z liniami
kolejowymi,
- odcinkach o nachyleniu
ponad 4%,
- innych miejscach
ustalonych przez zarzqdcq

- Snieg luzny - moze
zalegac do B godz.
- Snieg zaje2dhony -
moze wystgpowac,
- jqzyki Sniezne - mogq
wystgpowac,
- zaspy - mogE
wystqpowac do 8 godz.
- dopuszcza siq przenvy
w komunikacji do B godz.

W miejscach
wyznaczonych
- gololedz 8 godz.
- Slisko5c poSniegowa - 10
godz.
-lodowica-8godz.

Jezdnia odSniezona, w
miejscach zasp odSniezony
co najmniejjeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na
odcinkach niezbgdnych dla
utrzymania ruchu -
ustalonych przez zarzqdcq
drogi.

- Snieg luzny moze
zalegac do 16 godz.
- Snieg zaleld2ony -
moze wystqpowac,
- jqzyki Sniezne - mogq
wystqpowa6,
-zaspy - mogE
wystgpowa6 do 12 godz.
- dopuszcza sig przenrvy
w komunikaqi do 12

-gololed2-8godz.
- SliskoSc poSniegowa
moze wystqpowac

Jezdnia zaSniezona.
Prowadzi sig interwencyjne
od6niezanie w zaleznoSci od
potrzeb.
Jezdnia posypana w
miejscach wyznaczonych
pzezzazqdcq drogi

- Snieg lu2ny - mo2e
zalegae ,
- Snieg zajeZdlony -
mo2e wystgpowac,
- jqzyki Sniezne - mogE
wystqpowa6,
- zaspy - mogE
wystgpowa6 do 24 godz.

Wylqcznie w miejscach
wy znaczonych - wszystkie
rodzaje SliskoSci po
odSniezaniu - 12 godz.

Bu/nistrz
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il'31111il,?",,
d169 gminnych

Miejsca wyznaczone przez Zarzqd Dr6g i Stu2by Komunalne do posypania
materialami szorstkimi na drogach ill i lV standar

STANDARD III

Leszczyny

- ul. Daszyriskiego - tuki poziome

Czerwionka

- ul. Wyzwolenia, Lipowa, Reja, Gwark6w _ rejony skrzyzowai tych dr6g,
- ul. Rymera - podjazd i skrzyzowanie z ul. 3_go Maja,
- ul. Hallera - skrzyzowanie z ul. WolnoSci,

Czuch6w

- ul. Folwarczna - od skrzy2owania z ur. cmentarnq do ur. podresnej, wzniesienie za
przepustem drogowym,

- ul. Komunalna - skrzyzowanie z ul Kopalnianq,

- ul. Tgczowa - skrzyzowanie z ul. Kopalnianq,

- ul. Waryriskiego rejon przepustu i wzniesienie do ul. Kaluzy,
Dqbiefsko

- ul. Prosta - skrzy2owanie z ul. Grabowq,

Ksiq2enice

- ul. Nad Potokiem - skrzy2owanie z ul. Klimka

Palowice

- ul. woszczycka - sktzyzowanie z ur. wiejskq (podjazd ptzy kapriczce), luki poziome
w rejonie przepustu drogowego,

Belk

- ul. K. Miarki - od skrzyzowania z ur. Gl6wnq do skrzyzowania z ur. szymochy,
- ul. Szymochy- rejon szkoly,

- ul. Ram2y - od ul. Gl6wnej do wzniesienia za trzecim przepustem drogowym,
- ul. Dworcowa - skrzyzowanie z ul. Ram2y,



Szczejkowice

- ul. Wiejska - od skrzyzow ania z ul. Rybnickq do wjazdu na cmentarz,
- plac autobusowy,

Przegqdza

- ul. Powstaric6w - dojazd do skrzy2owania z ul. Mikolowskq,
- ul. Szkolna - od skrzy2owania z ul powstaric6w do skrzy2owania
z ul. Polnq, rejon szkoly do skrzy2owania z ul. Mikolowskq.

STANDARD IV

Dgbiefisko

- ul Borowa - luki poziome w rejonie przepustu, podjazdy w rejonie skrzy2owah
ul. Zabrzarlskiej, ul. strzerczyka, ul. Malczyka, podjazd od parkingu pzy ko6ciele w
rejonie ul. Borowej,

Przegqdza

- ul. Szkolna dojazd do o6rodka zdrowia,

Stanowice

- ul. Koscielna - skzyzowanie z ur. Ku2niczq, ur. czynu sporecznego, ur. Kr6tkq
- ul. Le6na - od skrzy2owania z ul. Zorskq do podjazdu za przepustem drogowym,
Belk

- ul. Szeroka - dojazd do skrzy2owania z ul. Gl6wnq,

Palowice

- ul. Kolonia - skrzy2owanie z ur. woszczycka, lazd i podjazd w kierunku
ul. Pawlowskiej, luki poziome i lazd do ul. Kolejowej.

I
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wyKAz DRoc GMTNN'.H 
zaleczntk nr 3

ll i ll a standardu zimowego utrzymania

Strona I
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WYKAZ DROG GMINNYCH 
ZAIqCZNiK NT 3

lll standardu zimowego utzymania

Strona I



III
5 lKolejowa Palowice 0.65052 notonta

ffi Palowice 1,80053 PalowiCe 1,11054
IE Palowice 1,000ozrlutlta Palowice- 0,40056 HOWStarlc0w

6--;i::=--E-f

E
t'zegedza 1,110oz^u ta,:.---:...--(jrantczna
Pzegeaia 0,730
Belk 1,50059 Karola Miarki Beik

1 ,45060 Szvmochv;- Belk 0,80061 \attLy Betk
1 ,450621Dworcowa Belk 0,200OJ Belk 0,35064 Wieiska kowice 2,75065 Piaskowa SzczEkowiE 0,750oo Szczeikowice 0,r

RAZEM 45,840

Strona 2



IV

'/1/YMZ DROG GMINNYCH Zalacznik N 3
lV stanlardu zimowegc utzymania
dzielnica LESZCZyNy
Lp lDroqa , ulica

1 Polna - Qr.l^r
Dzielnica / Solectwo DluqoSC tkml

0,32
Leszczyny-

uuu teK tesnv +=-4v- 0,853 Prerchaiv
4

Le5ZAZynV t,lPrzedszkolna

-

Leszczyni-
6 0,25

o
Leszczyny 

- 0,3
Leszczyny - OA57 ors^upa rtuly Leszczyny 0,35I Leszczvnv
Leszczyny

0,159--7-lISowianska
lE^L-x-:""'-- 0,4urY^[' rd Leszczyny -l 0,511 Ks. Duciki Leszczyny 

-
0,251 2 t(ooowa

-

13
Leszczyny 0,3vu,Egra Leszczyny - 0,3141

-+
Jasna Leszczyny 0.4

I

i rl
MreszKa I Leszczyny 0,2

,t-,+ Leszczyny 0,4

18

19

r--1-- -eszczyny 0.4

)tenKtewtcza
-eszczyny 1.4
-eszczyny 0,2520 rodowa .eszczyny 0,221

-22
lJaoieloiski 

-

.--
lPoqzeczna

.eszczyny 0,'t5
Leszczyny 0,223 Morcinka - drogi boczne Leszczyny 0,224 P. Kopernika Leszczynv 0,625 lPI. Mateiki

l-d-::i:-ii:--------: Leszczyny 0,2pronrewsKtego - ooczna(wew!etrzna) Leszczyny 0,427 uaDrowskieoo

-

Wyszynskieqo
Leszczyny- 0,128 leszczyny J 0.129 Dunikowskie,qo Leszczyny 0,05

301 rrwuruuwa - ooctnKt orog wewngtznych Leszciyny 0,431 soonowa Leszczyni- 0.4321z.er(.)rnsKtego Leszczyny 0,2322 EgJI*tE-- Leszczyny 0,4
0,2

34 K16tka Leszczyny
35 Kzyllt,a Leszczvnv 0,1536 )zeszkowei

::.-----_---.L-rl. Grunwaldzki
Leszczyny

371 0,15
Leszczyny 0,25
RAzEM 13.0:
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Lp Droga , ulica Dzielnica / So{ectwo DlugoSd lkml1 Fqr,zilt^ rarKow
lHarKowa - boczna
ulowacKteoo
zaolobv
Norvy|oa

-

Atela upacerowa

Czenrvionka 0,3002 Czenvionka 0,1 00?
Czerwionka 0,4004 Czenrvionka 0,3005 Czerwionka 0,3006 Czenvionka 0,2707 Czenrionka 0.300
RAZEM 1,970

Iv _2

WYKAZ DROG GMINNYCH
lV standardu zimowego utrzymania

dzielnica CZERW'ONKA

WYKN. DROG GMINNYCH
lV standardu zimowego utzymania

Zalqczniknr 3
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Iy_2_2

WYKAZ DROG GMINNYCH
lV standardu zimowego ulzymania

lV standardu utrzymania

Zalqcznik m 3

WYKAZ DROG GMINNYCH
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Lp r.,rroga , u ca lr
Dluoogd tlm-

1
rva , o(reulwo

^.Nxarrt - ooczna
Hdebowa

ie.lk
1 ,4002 Belk 0,200Kosciuszki 

-.......-
i;:=i;=:::- Belk 0,4504 rvrdJqr^uwa Belk 0,700Nalepy

A
Belk 0,550

7 Szeroka
Belk 0,500
Belk 0,4508 Szczeikowicka Belk 0,700I r ul,utowa

::+- Belk 0,15010 vvysoKa Belk 1,20011 z,wll t1t I yvtgury Belk 0,900j ootnE 
.-....=-

E;J;--._- Belk 0,200IJ
141

-.----+
Jasna

Belk 0,200
Belk

15 Klonowa Be.lk
:€=
0,20016 Pogodna -..........- Betk 0,2Popiela -- Belk 0,200

18 uoprzegna Belk 0,100lsJtM?ffi Belk 2,200
RAZEM 10,700

IV*2 2_2

wyKAz DRoc GMTNN'.H 
zalaczntk N 3

lV standardu zimowego utzymania
solectwo BEt K

WYKAZ DROG GMINNYCH
lV standardu zimowego utzymania

Lp Droga , ulica Dzielnica / Solectwo DtugoSC kml
1 Damrota Przegedza 0,2002 Kamiefska Przegedza 0,750Korfantego Pzegedza 0,5504 Ptzegedza 1,100( Piaskowa pzeigeAza-

0,350
Przegedza 0,6007 LeszczyrtskE 

--.........-
Pzeqedza 0,450

1,900
8 Dworcowa - w kieiunkuTE#fr Przeoedze
9 Szkolna - do OS. Zdro ia- Przegedza 0,20010 Mikolowska - boczna (do feEfESSiiJ- Przegedza 0,800

RAZEM 6,900
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Lp Droga , ulic. Dzielnica / Sotectwo Dtqg.osdlkrnl
lkascietna 

-
Stanowice- 1,2002 Stanowici 0,150J Kr6tka Stanowice 0,1004 Lesna Stanowice 1,350t 1 Maja Stanowi.e I ,250

0,950
b
7

o(anowEe
v.ynu Dpo€czneoo

-:::::i+
Stanowice 0,700I \ruSPooalcza Stanowice 0,5009l Leszczyiska 

-
Slanowice 0,700

1U Nowa Stanowice 0,300
11 Powstaic6w stanowice 0,30012 Strazacka Stanowice 1 ,45013lrScieoienneoo

-:..-.!__-aelone
Stanowice 1,400

14 Stanowice 0,600
15 Stanowice 0,400lti rodowa Stanowrce 0,400
17 flrwolenia (stary Stad) Stanowice 0,3
161/Zorska (starv Slad) StanowiCe 0,300

RAZEM 12,350

N2222
WYKAZ DROG GMINNYCH 

ZAIaCZNIK N 3

lV standardu zimowego utzymania
solectwo sTANowlcE

WYKM DROG GMINNYCH
lV standardu zimowego utzymania

solectwo PALOWCE
Lp Droga , ulici- Dzielnica / Solectwo Dlugosd tkrnlZazdrosna Palowice 0,800

Waska Palowice 0,200
3 Pawlowska Palowice 0,5004 Gojowiec Palowice 0,400

Szkolna (w tym Eoczna Palowice 0,800
6 azd do cmenlaE:e Palowice 0.20
7 Kolonia - nawiezbhnia nlEfGEZii- Palowice 0,400

RAZEM 3,3
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