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w sprawie ustalenia zasad zińowego utrłnaia chodników' u]ic o@ dróg w
Śezonie 

'mowym 
2008/2009 na drogach /ulic&t/ gmimych ńa rerenie

Gminy Kałuszyn

Na podstawie ań' 20 pkt' 2 i 4 ustałf o drcg&h publi.znych |Dz. U. z
2004 rolo N! 204' poz. 2086 z późniejsz)łni zmianarni/' sJt' 5 ust. 1 pkl 4 i us1'
4 ustaty f &ia 13 wześnia 1996 roku o utrzyndiu czygtości i Pożądku w
gminach /Dz. |J ' z zoo5 |ok! fi 236, poz' 200a z później szyni łnianami/ oraz
alt. 82 ust' 2 i 3 usiasT z dnia 16 kwiehia 2004 rolo o ocnJoni€ prryrody,Dz.
U' z 2004 rcku E 92' poz. 880 z póniejszyni znianami/' ustala się co

$1

w celu ustalenia za$d zimowego uhzymania chod ków' ulic i dńg stosuje się
pomocnicm ustalenia stmdardów zimowego utrzynrania dńg fawańych w
Ro,?orządzen'u \4inistra Tfuspońu i Cospodekj Morsurj fu 40 / dnia f5
pUd7iemita 1999.ok! olaz Ro/Doż4dzeniu \,4iri{m slodo$'Śłl 7 dnia 27
pazdziemika 2oo5 

'oku 
w sprawie rodzajów i warunków stosowania śrc.lków'

jakie mogą być u4rysne na dógach publicznych oraz ulic&h i pla€ach'

s2
zimowe utrzymanje dióg ma na celu zape.\łnić przejezdność dróg' o kórych
nowa w niniejszej d€cyzji'

03

Ustalone zasady lozwalają na objęci€ zimowym utrzymaniem róaych kategońi
dńg w zaleaości od możliwości finanso\łych w danym roku'

{4

Dla źnowego ut-zymmia dróg stosuje się na tereni€ miasta i gminy stmdardy
od 4 do ó wynikające z z!łącutika do Rozpożądzenia Ministra Tmnspońu 

'Gospodarki Mońkiej z dnia 25 pażdfifrika 1999 |oku. okEśl€nia sta'd.ldów
zawieE załącaik tr 1 do decyzji'

$5



Z6ady zimowego ut.zymmia dróg rnąją zótosowdie do dróg i uljc będących
w eńdencji dróg gminnych

$6

wplowadza się wyku dóg erninnych ustalając dla nich standardy zimow€8o
u|rzymeia w8 załączika 2.

$7

Dla dńg o 5 standajdzi€ zinowego urrzymania dopusuu się w przypadku
\ł7stępoweia długoawaĘ gołoledzi i bl€ku popmwy warulków
atnosf€rycznyoh unieszkodliwiani€ go]oledzi na caĘch ciągeh dróg'

s8
Przy jednakowych standardach o kolejności odśnieżania poszczególnych
odcinków dróg decydow& będzie trasa pr&jazdu komunikacji zbiotowej.

$e

cłmości z zakresu zimowego utrzymania dróg .\łykonuje Zak.ład Gospodark
Komunaln€j w Kałuśfyni€ !'rŹ z osobami fi,ycznymi posiadającymi
odpowiedni spŹęt według odrębnie ustalonych aad'

$10

odśnieżanie orŹ uieszkodliwieie 8ołoledzi na drogach i ulicach będzie
wykon}Yane w syst€mie pracy ciągłej.

$ 1l

wprowadu się w nawiązfuiu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach usiawowy obowiązek odśnieżdia chodników pźyległych do posesji
prywatnych przez właścici€li bądź Uz)'tkoMików tych posesji. Miejsca
użlecaości publicalej omz chodniki połoźbne przy posesjach komunalnych
odśniężĄne będąprzez zakład Gospodark Komunalnej w Kałuszynie'

012

Ustala się siosowmie w ce]u unieszkodliwiania gołoledzi na u]icach i drcgach
ok€ślonych w 5 4' nieszanki środków niechemicalych i chemicaych wg
zasad ok€ślonych w RozPorząd2ćńiu Ministra srodowiska z dnia 27



pazdziemika 2005 rcku w spńwie rcdzajów i warun}ów stosowmia środków,
jakie no8ą być xżywane na drogach publicznych orEz na ulicach i Plech.

613

Usiala się następujące miejsca składowniapiasku do posw)'wania chodników,
ulic i dróg' w pojemik&h i prym'ch' uapełnianych w mieę potz€b tj. :
. poj€miki na piasek : l - ńg ul' wa]szamkiej i Robotniczej, 2 . dwożec

'utoblsowy 
przy l.'iaciami' 3 - Przejści€ dla pieszych pr'l przedszkolu, 4 -

palk od strony Kościoła' 5 . przy budy*u Uźędu Miejskiego, 6 . przy
bud)a*u ośrodka Ponocy spolecaej, 7. walszawską przy Domu Kultury,
8 - ń8 Mick€wioza i Mostowej' 9 óg Mostovej i Zawody' l0 ńg
Tr&ianki i l-go Maja, I I r#arszawska przy OSP, 12 - pzepompownia

- planowane pryzmy : 1 _ wojska Polski€go i Akacjowa' 2- koło cmentaża
przy drodze na Milew

$14

ZaŻądzenie obowiązuje z dni€m podpisania'

1l

""fuMi"'
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staldaldy zimowego utrzymania &óg stosowan€
m ter€nie miasta i gminy Kafusz}n

BU

DÓpu!ćz]n. ołśępsM od ddd'Jllu

' aj€zdbry'łfsĘpuj.
' mbój śni.by - łrsĘpuj.
' Bpy - \rsĘpują d.24
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wykaz dróg gnimych

Drogi gminne

IĄ'

/lahbów Góry/ . gr' Em' Jakubów - Budy
lŹnocki€ !rz'1.ka. /.lr gmima/

5+419 6+218 0,819 5

2 /dI' goinna/ . Leonów' lzytoka
Mdifu}a - Budy Pźytocld€ '/dr gńifu'

6+188 6,r 88

3 /dt gnimg/ . Pt),toka - Kol' RycDł.k 0+000 0+887 0,887 6
0+000 t+107 1.t07

sr. n. Kaluftn - Patok sfymony
olŚ2ewi@ . /dr pow 36249/

0+000 ż+ż09 2.209 5

0+000 0+905 0,905 5
/dr pow ]ó]o1/. wą5}. /dJpo"' J6]07/ 0+000 1+0Jl 1,033 5

/dt pow- 363l ó/ " vólka KałuŚka 0+000
3+996

2+125
5+31l 1,315

5
6

/IŃV . cI. cm' Jakubów - G&cz'n Duży .
/dr pow. 36308/

0+961 l+907 0,94Ą 5

l0
^mioŃa/ 

$' gm' Jakubów - GNzyń
Duży . /.lr pow' 36308/

2+081 4+4t3 2,150

l l o+000 t+994 t.994 5
t2 |d!pM' 363|6/ stre Grcszki KÓl.

Nore Grcsrki - /di emima/
o+000 5

l3 /d, woj. ó97 stawisks/ . gr' gn. oębków
MJoczki 'g|. n' KałuŚzłn

8+tl2 3.605 6

r'orcdzisk c,isrzi gl.en MrczY !!!9! 6+525 6+t25 0,400
15 /d. pow. 3ó315/ ' sńołęka - Taidlka stam

_ /dr Pow 363i'V
0+000 1+8l l r,8t I

t6 /dr pow' 36316/ . GoŚpod.stwo Ryb&kie
Gołębiówta

0+000 0+2J0 0,210

17 /dr poy' 363 ] ó/ ' ste GŃgki - Now€
GresŻki " /dr pow 363l6/

o+000 l+180 1.180

18. /dr pow 3ó] l 0/ . Mi|ew . /& pow ]6] |ł 0+000 0+720 0,7f4
t9 /dr pow 36308/ . cfuościce . 

.wólka KdBka
_ /dr Prninrt

0+000 1r{20 1.020

20 0+000 0+720 0,720
2l /drłnj. 2'. kol' Rycfołen 0+000 0+ó50 0,650 6
f2 /& sminna/ - Kol. Sz'mort 0+000 Gr250 0.250 6
23 /dr pow ]6249l . ol*wice - Rycałek . /d.

gńlle
0+000 l+880 t ,880



f4 /dr. po*J63l5/. sinołęku Kol.
liotrowim /di]aaj.2l

0+000 l+540 1,540 6

25 ldr pW ]6]08/ KoL cbmśoice . /dr F)i / or 0o0 0+370 0,J70 6

Ulice smi

27 o+000 0+090 0,090
28 0+000 0+400 0,400 5
29 0+000 0+190 0,190
30 0+000 0+500 0,t00 6
31 0+200 0,200
32 0+000 of30o 0,J00
l l 0+000 0r 090 0,090
34 0+000 0+280 0.280 6
l5 0+000 0+900 0,900 5
36 0+000 0+120 0,t20 6
37 Bez @sy^n'TŹcianlQ.Pl' Klństiego/ 0+000 0+130 0,1l0
l3 0+000 0+t20 o,lf0 5
l9 0+000 0+280 0,280

0+000 0+090 0,090
41 0+000 0+590 0,590
42 0+000 0+370 0,J70 6
43 0+000 0+1ó0 0, t60 6

0+000 0+400 0,400 6
45 0+000 0+220 0,220

of0o0 0+200 0,200 5
0+000 0+200 0.200 5

48 0+000 0+lJ0 0.130 5
0+000 o+200 0,f00

50 0+000 0+321 0'}ż7 5
5I 0+000 0+110 0,10 5
52 of00o 0,445 5
53 o' 000 0+511 0,51I 5

54 0+000 0+307 0,107 5
55 0ł{00 a+662 0,662 5
56 0r{)00 0+660 0'6ó0 5
57 0+000

0+330
0+330
or.38l

0,330
0.381

5

58 0+000 ol l t5 0.t15 5
59 0+000 0+J20 0.320 6
óo or000 0+250 0J50 6
ó l Ba naa,l /ul. wMwsLa !l Zmoisl't or 000 0+100 0,t00
62 Bef nafły fu |. Akejow!:!!]]€łqĘ4 0+000 0+080 0,080



ó3 bez tMłf /ul TPcia!]ra ul' Mick]ś!!@ 0+000 0+160 0,160 6
Ul. I go Maia 0+000 1+220 t220

65 Ul.9 Ep Moja o+000 o+340 0.3,10 5
66 o+000 0+ó90 0,690
61 B@Mzł,/ul. valMwsk8 .ul.

Mdtrtulogii/
oł{00 0+680 0,680

ó8 Bęf n@sy /'n. MoŚtoM - Bez nety/ 0+000 0+110 0, 0 6
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