
ZARZĄ.DZENIE NR 32'07
Burmistrza Kałuszyna
z dnia0S. l1.2007roku

w spmwie ustaloń zas1,z;mowe8o utrzymania chodników, ulic oraf dńg w
sezanie zimowym 2007 /2008 na drog&h /ulicach/ Polł?iatowych w obĘbie

administracyjnyn miasta i na drcgach gmimych.

^^^' |" Td:9:b "" '  i9Pkr '  ż i4 ustaw) o drogac| pub|ic/n)Ch D/' U' /
lU04 rcku \r 204. pof' 208ó / Dóżnieis/)ni dianm.,. an' 5 usl' I p|\|' 4 i Usl'r' Lslawy z dni € lJ wrześrua |a9o roku o LLzWJ1iu czyslości 

'porfądlJ 
wgminach /Dz. U. z 2005 roku nr 236, poz. 2008 z póaiejszymi arrianaul orzart. 82 ust. 2 i I ustawy z dDia 16 kwietnia 200a ral. o;d;.nie p,zyr;;t /Dz

U. z 2004 loku fu 92, poz' 88o z pó^iebzrni znieam ; Ia ;ię @

$l

W ce1u uśaleda zŃad zinowego utr4,rnania chodnikóq u]ic i dńg stosuje siępomocnrczo 6|Ź]enia s|andardow finosego Uu'/)nania dróg;sarry;| q
|<ozpoę.adćniu vliristra |rasportu i Gospodarki Mor'kiei ; lo f dnia '25pazdaem|,ka l99o rolu orr Rofporząd2eniu Virlsba Środo$'skd / dnia 27p'fd,emika 2005 roku s spmsie rcd/ajów i ssrunkow slosowania śmdkó$,
|l}''e moga być uz}vMe na drogach Dub|icfnycb oż Ulic&h i placdch'

BUlMls,tM I(ŁUszYl{^
05.r{K'hś9ndPrłea1

s2
Zinoqe utŹJmanie drog ma na celJ zapesnil przie/dność dróg' o k|oryCt
mowa w n|n|eJszęJ decyzJi'

$3

U5talone 4sady po^aja"ąru objęcie ż'lroEym Ll?nrdiem ńby(h ka'egorii
dróg w /a|eżnościod możliwości finafso$fch q oanym rol'u.
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'mowego 
ul'zymmia dro8 slosuje "ię n6 lerenie misŚta i an:n) "l.r.lerd)

:d 
4 d:9',.".łniYją:e 

1la]ąc7njka oo Ro7po7ąd/en.a v nrila iran.porrL' i
Uospoddki Mo|skiei z dria 25 pald/iernika l9oa rokJ okr€ślenig sh;ardo{
zawieE załącfnik nr 1 do decyzji'
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Zóady fimowego utrz}Eania dróg mają Atosowanie do dró8 j ul;c gmimych
będącycb w ewidencji dró8 $ninnych oru dróg /uiic'/ powiatowych w gran;cach
mi6ta' dla których Bumistrz jest farządcą na mocy poiofurnieda Pomiędzy
Za.ządem Powiatu Mióskiego, a BumistŹem Kałusfyna'

!6

wproMdza się wykaz dróg /ulic/ powjatołych w mieście om2 &óg gmimycb
usta]ając dla nich s1and&dy zinowego uhzymania wa załącznika nr 2'

$7

Dla dróg o 5 standddże zimowego utrzymania doplszcza się w pż}"adku
wystęPowania długotrwałej gołoledzi i braku popraly warunków
atmosferycaych unieszkodliwianie goło]edzi na całych cią8ach drog.

! i8

Przy jednakowych standedach o kolejności odśnieżmia poszze8ólnych
odcinków dróg decydować będzie trda pŹejazdu konunikacji fbiorowej.

$e
cz}Tności z akresu zimowego utrzynania dróg wykonuje Zakład Gospoddki
KoJDuna]nej w Kałuszynie wraf z osobami fizycaymi posiadającymi
odpowiedni sprzęt wedłua odrębnie uśalonych zasad'

ś l0

odśnieżanie oraz unieszkodliwimie gololedzi na drogach
rykon}avane w systemie p.acy ci€łej'

$ l1

wprowadza się w nawiązaniu do ustawy o utżłmmiu cfystości i poŹądku w
gminach ustawowy obowiązek odśnieżaia chod ków przyle8łych do posesji
prywatnych przez właścicieli bądź uż},tkowników tych posesji' M'ejsca
ułteczności publicznej oraz chodniki położone przy posesjach komunalnych
odśnieżane będą pŹez Zakład Go,podarb Komuna]nej w Kałuszynie.
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Ustala się stosowanie w celu unieszkodliwiania gołoledzi na ulicach i drogach
określonych w s 4' miesz'nki środków niechemicaych i chmicaych wg
zasad okeślonych w Rozporządzeniu Mnistla Śrcdowiska z dnia 27
pazdziemjka 2005 roku w sprawie mdzajóW i m'ków stoso\łania środków,
jakie mogą być uz}vae na drogeh publjcaych o@ na uli@ch i Placach'

t i i3

Usrala się !ótęPujące mi€jsca składowania piasku do posypywania cbodników,
ulic i dń& w poj€mnikach i pryzmach, uzupełniuych w miarę poiżeb tj' I
. pojemnikj na pia3ek : 1 - róg ul' Warszamkiej i Wojska Polskie8o' 2 .

dwożec autobusowy od u]. warszawskiej, 3 - p.fejście dla pi€szych pzy
bud}nl.u szko]y podstawowej i ginna4jum' 4 - park od strony Kościoła' 5 .
przy budynla Urzęd! Miejskie8o' 6 ' pzy budynku ośrodka Ponocy

' Pryzmy : l - zajezdnia dworca PKs' skrzyżowania ulic ] 2 . Mostowa i
Mickiewicza' 3 - Mickiewicza i Koścjelna' 4' Mostowa i Zawoda' 5 .
Wojska Polskiego i Kopemika, 6 - Wojska Polskieso i Akacjowa, 7 -
pfukńg przy cmentarzu' 8 . parŁ 9 . na terenie UEędu Miejskiego' 10 .
wojska Pokki€go i Robofuicza, ll . l.8o Maja rofjazd w ki€runtu wsi
Mroczki.
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zAłządzenie obowją^je z dńem podphania'
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ńIRMISTRZ x^ŁtlszYN^

S1adddy zimowego ltrz)mania dróa srosowane
na tereni€ miasta i gminy Kałuszyn

ajcżdżoiy yysĘpuje
mbdj ś.ichy yFt9l,uje
uspy syłępują d0 24
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8utMllt.Iz XrLUSZi.ttt

Wykaz dróg /ulic/ powiato$],ch
w obrębie ad'linistracji miasta idlóg gminDych

objęb,ch4' 5 i 6 standddem zimowym ulrzymania.kóg

0+500
l+060 5

0+t20
0+120
2,71r

0.t20
2,651 5

l 0+200 0,200
0'000 0+107 0,i07 5

0+t27 0.32',1 5
0+:50 0-f50

0..100
8 0+000 l+888 r .888

t+800 t.8lr0
ż-79ó

0+000
0+tt0

0+330
0.381

0.110
0,051

t2 0+000
t l 0+000 0+51 | 0.51l

0+000 0+D0 L.l0
t5 0+000 o. l  r5

0+ 0 l l0
T1 0+000
t8 0+000 0..ó0
t9 0+000 o+2oo 0.200

20 /Jat\abów Góry/. ar' gn,
Pźyockie Przvtoka

6+218 5

2l /d. gnijrn' Leonów. Pr4'toka.
Maribk! ludy Przrrlockic - /dr gn na/

0+000 ól l8]j 6. 88

22 /dr gninDa/ - Pu.rtoka - Kol. Ryczobn 0+887 0.887
2i t+ t07 1.107 ó
l4 gr' n, Kałuszyn Patok szymonl

o]szewice ' /dI po$'' 3ó249/
2+t09 2..209 5

25 0+000 0+905 0.r05 5
)6 /drpoq.16l0l/  Wqsy d pov. lb lur/ t+0tl 5
)7 /drpoł'' ]63l6/ wólkaKaluska 0+000

j+99ó
7+125
5+31I 1.3 t5

5

28 /Tureld . cr' gn' Jakubów Gfuczyn DLży .
/dI pÓ$' j6308/

0+r61 5



lp.

29 /KŹmionld' g. gm. Jatubów - ceczyn
DużV '/d! pow' 36308/

2+08r1

30 0+000 t+994
3l /drpow. 36316/-StaeOrcszni Kol.

Nowe Croszki /dr sninn!/
0+000 0+400 5

t2 /dr łoj. 69? sfuwisk' gI gń'GĘbkó!-
Mrccfkj Er. ń' KałuŚ7vń

l+707 8+t1_) 1,605 6

l l /Godzisk Gó]s&/ Ar. !n' Mńfy Pltok c+525 6+tf'
l4 /drpow.36]]5/ sino|ęła TŹciankaslm

/dr Dow. 363 I4l
0+000 t+8 t ,8t L 6

f6. /dr pow. 3ó3 l ó/ ' Gospodaslwo Rtb&kie
ool9bjówka

0+000 0+2t0 0,ft0

24. /dr pow.3ó3] ó/' s|are crcsfli Nowc
Groszki ' /dr poł' ]63 l6/

0+000 l+180 l, l8o

29. /dr'ow' ]l5]l0/ Milew /dr poŃ ]6]l2/ 0+000 0+7.20 0,7f0 6
30. /dr pow' ]6308/ . ch@ścice . wólta Kahska

- /dr pninna/
0+000 t+020 1,020

31. 0+720 0,720
32. /dr kjaj. f/ - Lo . Ry( bkk 0+000 0+650 0.650 6
l l . /drminnJ- Kol Szworv 0+000 0+250 0.f50

/dr pow. 36249/ ' Ols&wi@ Ryczolek /dr
sń'ńńa/

0+000 t+880 t,880

35. /dr' pov' ]6]l5l'sinolęka I(o|,
Piotrovina - /dr krai. 2/

l+540 t ,540

33. /dl  pow' ]ó]08/. Ko] '  c lvo!]Le./drgń '/ 0+000 0+170 0,170 6
39. /dr em nna/. cafozJł Dtrży 0+500 0,500 ó

4A 0+000 0+090 0.090
0+000 5
0+000
0+000 0+500 0.500 ó
0+000 0+200 0.200 6

45 0+100 0.100 ó
0+090 ó

0+000 0+230 0,280 ó
o+000 0+900 0,900 5
0+u0o 0+|ż0 0,t20

50 orl t0 0.D0
5l 0+120 0.]Ż0 5
52 0+000 0+280 0'ż80
5l 0+000

0+000 0+590
55 0+170 0.170
56 0+]ó0 0.1ć0 ó
57 0,400 6

0+000 0+220 n ffo



59 0+000 o+120 0,]ż0
60 0+000 o+)50 0'ż50
61 BżnaMlul' wdszałskn ' zanoiska/ 0+000 o+100 0,100
62 Bs nazvy /ul. Akaojowa ul. Oglodova/ 0+000 0+080 0,080
6l Bezffi/ul' TŹoifulo ul' Mickiewicz' 0+000 0+160 0, r60
& ul_ 0+000 1+220 t,220
65 0+000 0+l,lo 0,140
66 0+000 0+ó9o 0,690
67 Bż @wy /Ld. wMvska ir]' 0+000 0+680 0.680

ó8 Bez naz}y /ul MosloM Bez mzEa/ 0+000 0+110 0,110
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