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-PROJEKT-

Umowa nr .........../2017
na zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Słubice
w 2017 roku.

zawarta dnia ………… 2017 r. pomiędzy Gminą Słubice reprezentowaną przez
Tomasza Ciszewicza - Burmistrza Słubic
przy kontrasygnacie Rafała Dydaka - Skarbnika Gminy zwanym w treści umowy
Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
dalej zwanym Wykonawcą, zawarto umowę na zimowe utrzymanie chodników i dróg
gminnych na terenie miasta i gminy Słubice w 2017 roku.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „Pzp”, o następującej
treści:
§ 1.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakres prac,
których wykonanie polega na zimowym utrzymaniu chodników i dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Słubice w 2017 roku.
Zakres zadań Wykonawcy obejmuje:
1. Zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych polegające na zwalczaniu
śliskości zimowej przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej wraz z odśnieżeniem
(własny sprzęt, ludzie itd.) oraz doraźne zimowe utrzymanie dróg gminnych i
chodników wykonywane na wniosek Zamawiającego.
2. Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:
a) odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,
b) usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w zależności od zaistniałych
potrzeb(opady śniegu, mżawka),
c) rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu,
w przypadku opadów nocnych nie później niż przed godziną 6:00 rano,
a zakończenie nie później niż po 4-tej godzinie po zakończeniu opadu.
3. Wymagania w zakresie zimowego utrzymania chodników:
a) w przypadku ciągłych opadów śniegu należy zapewnić możliwość
przejścia na połowie szerokości chodnika; zgarnięty śnieg należy
pryzmować na trawnikach, a w przypadku ich braku przy krawędzi jezdni,
b) w przypadku ciągłych opadów śniegu Wykonawca zobowiązany jest do
systematycznego świadczenia usług zwalczania opadów śniegu i śliskości
zimowej,
c) po ustaniu opadów śniegu chodniki winny być odśnieżone w ciągu 2
godzin od ustania opadów oraz równomiernie posypane mieszanką
piaskowo - solną na całej szerokości chodnika, za wyjątkiem miejsc
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w których konieczne będzie pryzmowanie śniegu na chodniku przy
krawędzi jezdni,
d) w przypadku wystąpienia śliskości zimowej niezależnie od opadów
należy przystąpić niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 1 godziny od
zgłoszenia do posypania powierzchni chodnika mieszanką piaskowo solną.
4. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 4 godzin po ustaniu
opadów z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na
jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu nie utrudniającego ruchu.
5. Przystąpienie do akcji zwalczania śliskości musi nastąpić najpóźniej w ciągu 1
godziny od zgłoszenia wykonanego przez osoby upoważnione ze strony
Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą.
6. Lokalizacja robót ujęta jest załączniku nr 1do niniejszej umowy.
7. Uzyskiwanie przez Wykonawcę aktualnych informacji o stanie pogody ze stacji
meteorologicznej Instytutu Meteorologicznego i Gospodarki Wodnej.
8. Zabezpieczenie gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą
gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg i chodników zapewnia Wykonawca.
9. W przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej prowadzenie akcji zimowej
Wykonawca zapewnia sprzęt zastępczy na swój własny koszt w ciągu 12 godz.
10. Wykonawca obowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki organizacyjne
umożliwiające realizację zadań wg ustalonego zakresu, przygotowanie
niezbędnej potrzebnej ilości piasku, ciągłej łączności z Zamawiającym i
składanie telefonicznie meldunków z prowadzonej akcji zimowej.
11. Podczas zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz
stanu technicznego sprzętu nie zagrażającego zdrowiu i życiu ludzkiemu.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa
nieszczęśliwych wypadków wynikających z nieprawidłowej realizacji
zamówienia.
13. Piasek zalegający na chodnikach, ulicach i ciągach pieszych po zimowym
utrzymaniu na terenie miasta Słubice winien być usunięty w terminie do 15
kwietnia 2017 roku.
14. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w
szczególności braku reakcji o której mowa w ust. 4 lub ust. 5 Zamawiający może
powierzyć wykonanie czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
be konieczności uzyskiwania zgody sądu w tym zakresie. W takiej sytuacji
wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu poprzez jednostronne
oświadczenia Zamawiającego, o koszt wynagrodzenia osoby trzeciej, której
powierzono usługę.
§ 2.
1. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnego sprzętu
i narzędzi. Roboty wykonane będą na własny koszt i ryzyko.
2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w dniu podpisania umowy kopie polisy
ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów wymienionych w ust. 1.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie
szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego ze wszelkich roszczeń osób
trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, która
jest przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w
miejsce Zamawiającego do każdego postępowania toczącego się w związku z
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takimi roszczeniami, a jeżeli okaże się to niemożliwe, zobowiązuje się przystąpić
do niego po stronie Zamawiającego. Strony zobowiązują się do niezwłocznego
zawiadamiania o zgłoszonych roszczeniach.
§3
Termin zamówienia wykonywany będzie w dwóch etapach.
1. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwszym etapie nastąpi od
……………. 2017 r. do 30 kwietnia2017r. i termin rozpoczęcia drugiego etapu
nastąpi od 01 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017r.
2.

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu zakończenia pierwszego etapu i
termin rozpoczęcia drugiego etapu, o którym mowa w ust. 1 w sytuacji, której nie
można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w
przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, przez które
należy rozumieć nagłe i obfite opady śniegu bądź marznąca mżawka utrzymujące
się co najmniej przez 12 godzin.

§4
1. Za prawidłowo i terminowo wykonane prace wg zakresu robót określonych w § 1
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto ………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………..)
2. Cena ryczałtowa brutto za usługę jest podzielona na 6 równych części
w wysokości: …………………. zł (brutto)
(słownie: ……………………………………………………………………….)
płatnych w okresach miesięcznych, przelewem w terminie 14 dni po odbiorze
wykonanych prac potwierdzonym protokołem odbioru i po otrzymaniu przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zasady odbioru usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników:
Odbiorowi podlega każdy element pracy. Odbiór odbywa się po wykonaniu usług
na podstawie potwierdzeń wykonanych przez Zamawiającego. Odbiór częściowy
wyrywkowy odbywa się po intensywnych opadach w ciągu 2 – 3 godzin od
wykonania prac, o ile warunki pogodowe nie niwelują efektów wykonanej pracy. W
przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od ustalonego zakresu,
Wykonawca ponosi kary, zgodnie z podpisaną umową.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zadań w każdym
czasie jej trwania.
5. Z przeprowadzonej kontroli pracownik Zamawiającego sporządzi notatkę
służbową, w której zostaną wskazane prace złej jakości z podaniem ich
lokalizacji, prace wykonane z opóźnieniem oraz inne uchybienia nienależytego
wykonania obowiązków wynikających z umowy. Kopia tej notatki zostanie
przekazana Wykonawcy. Notatka zawierać będzie wyszczególnienia
stwierdzonych nieprawidłowości oraz terminy na ich usunięcie.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy stwierdzone w ramach kontroli Zamawiającego w formie kar
umownych, które będą potrącane przez Zamawiającego z comiesięcznych faktur
wystawionych przez Wykonawcę.
2. Za nienależyte wykonanie zamówienia należy rozumieć w szczególności
wszelkie
odstępstwa od wymogów określonych w opisie rzeczowym zawartym
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w §1 umowy
oraz SIWZ dla przedmiotu zamówienia, potwierdzone w notatce
służbowej sporządzonej przez pracownika Zamawiającego.
3. Ustaloną przez strony formą płatności za nienależyte wykonanie umowy będą
kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i
wysokościach:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w
wysokości 0,2% miesięcznego wynagrodzenia umownego netto, licząc za
każdy dzień zwłoki
b) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 5%
miesięcznego wynagrodzenia umownego netto za każde jej naruszenie
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 %
miesięcznego wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za rozwiązanie albo odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego netto.
4. Wykonawca może dochodzić kary umownej (5% wynagrodzenia netto w
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego).
5. Powyższe potrącenia nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach
ogólnych wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody
spowodowane przez Wykonawcę.
§6
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, na podstawie umowy o
pracę osób, które będą wykonywać czynności niezbędne w zakresie realizacji
zamówienia tj.:
1) osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór za realizację umowy,
2) osoby odpowiedzialne za realizację umowy i kontakt z pracownikami
Zamawiającego,
3) osób, które w zakresie realizacji zamówienia będą wykonywać czynności
związane z utrzymaniem zimowym tj. kierowców ciągników z pługiem i
rozsiewaczem piasku, piaskarki .
2. Wykonawca zobowiązany jest dla każdej z w/w osób prowadzić akta osobowe i
dokumentację pracowniczą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., Nr 62, poz.
286 ze zm.).
3.Najpóźniej w dniu podpisania umowy o przedmiotowe zamówienie Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu na piśmie wykaz osób, które u wykonawcy w zakresie
powyżej wymienionych czynności zatrudnione są na podstawie umowy o pracę
oraz pisemne oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu w/w osób na podstawie
umowy o pracę.
W/w wykaz osób winien zawierać imiona i nazwiska pracowników, zajmowane
przez nich stanowiska pracy oraz wykonywane przez nich w ramach stanowisk
pracy czynności.
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4. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, z którąkolwiek z osób wymienionych
w wykazie i zatrudnienia w to miejsce innej osoby, wykonawca niezwłocznie ale
nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o pracę z nowym
pracownikiem, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny
zaktualizowany wykaz osób, o którym mowa w pkt 3 oraz pisemne oświadczenie
wykonawcy o zatrudnieniu nowej osoby przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w drodze pisemnego upoważnienia dla
Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
możliwość domagania się w każdym czasie przez okres realizacji zamówienia,
przedłożenia przez wykonawcę umów o pracę z osobami wskazanymi w w/w
wykazie.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu udostępnienie przez wykonawcę umów o
pracę z w/w osobami i złoży wyjaśnienia niezbędne do przeprowadzenia przez
Zamawiającego kontroli w zakresie zatrudnienia na umowy o pracę osób
wskazanych w w/w wykazie, na pisemne wezwanie Zamawiającego w każdym
czasie przez okres realizacji zamówienia.
7. W przypadku:
a) stwierdzenia przez Zamawiającego braku zatrudnienia przez wykonawcę osób
wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 3 na podstawie umowy o pracę,
b) braku udostępnienia Zamawiającemu przez wykonawcę umów o pracę z
osobami wymienionymi w wykazie, o którym mowa w pkt 3 na pisemne
wezwanie Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający naliczy
wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek
niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub za każdy przypadek
nieudostępnienia umowy o pracę, którą potrąci z wynagrodzenia wykonawcy za
realizację przedmiotowej usługi.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy albo odstąpienia od
umowy jeśli:
1) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie
firmy Wykonawcy, za wyjątkiem zmian w strukturze organizacyjno-prawnej
Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3)Wykonawca nie rozpoczął któregokolwiek świadczenia wynikającego z
umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
4) Wykonawca nieprawidłowo realizował umowę po dwukrotnym
bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń.
2. Odstąpienie od umowy albo rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 może
nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji
o wystąpieniu któregokolwiek z podanych tam przesłanek.
§8
Zamawiający wyznacza osobę Antoniego Chomika do bezpośrednich kontaktów
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w sprawie koordynacji szczegółowego zakresu prac określonego w niniejszej
umowie.
§9
W przypadku intensywnych opadów Zamawiający może zwiększyć zakres wykonania
odśnieżenia i usunięcie śliskości do 10 % ogólnej powierzchni terenu objętego
utrzymaniem dróg gminnych na terenach sołectw, które nie są ujęte wykazie dróg
objętych zimowych utrzymaniem bez dodatkowego wynagrodzenia.
§ 10
Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Wykonawca:

Zamawiający:

Załącznik nr 1 do umowy
Nazwa zadania:
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
SŁUBICE W 2017 ROKU”

NA TERENIE MIASTA I GMINY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych na terenie miasta i gminy
Słubice w 2017 roku.
I. Zakres zadań Wykonawcy obejmuje:
1. Zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych polegające na zwalczaniu
śliskości zimowej przy użyciu piasku i solanki wraz z odśnieżeniem (własny
sprzęt, ludzie itd.) oraz doraźne zimowe utrzymanie dróg gminnych i
chodników wykonywane na wniosek Zamawiającego.
2. Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:
a) odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,
b)
usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w miarę
zaistniałych potrzeb
(opady śniegu, mżawka),
c)
rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu
opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż przed godziną

str. 6

6:00 rano, a zakończenie nie później niż po 4-tej godzinie po
zakończeniu opadu.
3. Wymagania w zakresie zimowego utrzymania chodników:
a) w przypadku ciągłych opadów śniegu należy zapewnić możliwość
przejścia na połowie szerokości chodnika; zgarnięty śnieg należy
pryzmować na trawnikach, a w przypadku ich braku przy krawędzi jezdni,
b) w przypadku ciągłych opadów śniegu wykonawca zobowiązany jest do
systematycznego świadczenia usług zwalczania opadów śniegu i śliskości
zimowej,
c) po ustaniu opadów śniegu chodniki winny być odśnieżone w ciągu 2
godzin od ustania opadów oraz równomiernie posypane mieszanką
piaskowo - solną na całej szerokości chodnika, za wyjątkiem
przypadków, kiedy konieczne będzie pryzmowanie śniegu na chodniku,
d) w przypadku wystąpienia śliskości zimowej niezależnie od opadów
należy przystąpić niezwłocznie nie później niż w ciągu 1 godziny od
zgłoszenia do posypania nawierzchni chodnika mieszanką piaskowo solną.
4. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 4 godzin po ustaniu
opadów z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na
jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu nie utrudniającego ruchu.
5. Przystąpienie do akcji zwalczania śliskości musi nastąpić najpóźniej w ciągu 1
godziny od zgłoszenia wykonanego przez osoby upoważnione ze strony
Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji załączonego wykazu dróg
objętych zimowym utrzymaniem.
7. Uzyskiwanie aktualnych informacji o stanie pogody ze stacji meteorologicznej
Instytutu Meteorologicznego i Gospodarki Wodnej.
8. Zabezpieczenie gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą
gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg i chodników.
9. W przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej prowadzenie akcji zimowej
zapewnienie sprzętu zastępczego na swój własny koszt.
10. Zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych umożliwiających
realizację zadań wg ustalonego zakresu oraz przygotowanie niezbędnej
potrzebnej ilości piasku, ciągłej łączności z Zamawiającym oraz składanie
telefonicznie meldunków z prowadzonej akcji zimowej.
11. Podczas zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa
oraz stanu technicznego sprzętu nie zagrażającego zdrowiu i życiu ludzkiemu.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa
nieszczęśliwych wypadków wynikających z nieprawidłowej realizacji
zamówienia.
13. Doba rozumiana jest jako czas od godz. 00:01 do godz. 24:00 danego dnia.
14. Piasek zalegający na chodnikach, ulicach i ciągach pieszych po zimowym
utrzymaniu na terenie miasta Słubice winien być usunięty w terminie do 15
kwietnia 2017 roku.
II. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania:
1. Materiałów do likwidacji śliskości na drogach - środki uszorstniające:
a) drobnoziarnisty piasek oraz ich mieszaniny,
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b) mieszanka piasku z domieszką soli.
2. W zakresie potencjału technicznego - wymagania sprzętowe:
Sprzęt

Lp

Ilość min.

1.

samochód samowyładowczy o ładowności 5 – 10 t

1 szt.

2

ładowarka

1 szt.

3

Piaskarka samochodowa z pługiem odśnieżającym o
szerokości 2 – 2,5m
samochód ciężarowy z pługiem

1 szt.

4

1 szt.

6

Mechaniczny sprzęt do odśnieżania i likwidacji śliskości na pow. 1 szt.
chodników
ciągnik ze szczotką i rozsiewaczem piasku
1 szt.

7

ciągnik z pługiem i rozsiewaczem piasku

1 szt.

8

samojezdna szczotka spalinowa

1 szt.

5

z zapewnieniem jednoczesnej pracy minimum 3 jednostek sprzętowych.

V. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin świadczenia usługi od ………… 2017 r. do 30 kwietnia 2017r.
i od 01 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017r.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1
w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia
niniejszego postępowania, w szczególności:
1) wystąpienia niesprzyjających warunków klimatycznych,
2) z powodu siły wyższej.
VI. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się
z Wykonawcami:
1. Antoni Chomik – 95 737 2031
VII. Wykaz dróg i chodników na terenie miasta i gminy Słubice przeznaczonych
do zimowego utrzymania w roku 2017.
1. Wykaz dróg gminnych publicznych i chodników na terenach miejskich
- I kolejność odśnieżania
Lp.
Ulica
1 1-go Maja
2 Akademicka i parking
3 Al. Młodzieży Polskiej

Powierzchnia ulicy (m2)
2613

Pow. chodnika (m2)
1631
931
1275
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Al. Niepodległości
Asnyka
Batorego
bn (tzw. alternatywna)
Boh. Warszawy
Chopina
Chrobrego
Daszyńskiego + parking
Dąbrówki + parking
Drzymały
Folwarczna
Grzybowa
Jagiełły
Jedn. Robot. + parking
Kanałowa
Kazimierza Wielkiego
Kilińskiego
Klonowa
Kochanowskiego
Konopnickiej + parking
Konstytucji 3 go Maja
Kopernika + parking
Kopernika, Chopina
Kościuszki
Krótka, Król Jadwigi
Krucza
Krzywoustego
KSSSE
Letnia
Lisia
Łokietka
Łokietka (gruntowa)
Mickiewicza + parking
Mieszka I – go
Nadodrzańska
Narutowicza
Nocznickiego
Ogrodowa
os. Kwiatowe
os. Leśne
Osiedle Kopernika
Osiedle Słowiańskie
Paderewskiego
Piłsudskiego
Piska
Plac Bohaterów + parking
Plac Przyjaźni + parking
Plac Sybiraków
Plac Wolności
Podchorążych + parking
Powstańców Wlkp.
Północna
Prosta

5040
540
1070
6000
1476
1320
1944
2776
956
5331
5412
2918
1164
2174
2627
2088
850
1948
7821
5091
1859
4910
1735
2785
1850
720
1310
2292
750
2962
1770
5683
3300
6510
2230
8301
15500
2477
2772
2540
1986
2416
4733
4349
1156
3655
4820
300

1183

720
415
505
432
1106
869
1306
845
151
285
743
2515
626
1897
2195
1298
1137
975
1463
885
858
516
546
529
767
673
3387

1212
688
867
8280
1219
380
2927
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Reja + parking
Rysia
Rzepińska
Seelowska + parking
Sienkiewicza
Słowackiego + parking
Słowiańska
Sokola
Sportowa
Staszica
Strzelecka + parking
Szamarzewskiego
Szczecińska
ś. rowerowa do Kunowic
Wałowa
Wandy
Wawrzyniaka + parking
Wilcza
Witosa
Wodna + parking
Wojska Polskiego
Wrocławska
Zimowa
Zygmunta I Starego
Żeromskiego + parking
Żurawia
Żwirki i Wigury
Razem

1982
1290
12033
570
3300
1182
690
1710
6797
1236
850
888
2806
5000
660
1080
1609
1058
1300
3747
660
1050
900
1611
3765
1440
216 044

440
5428
945
956
577
978
350
161
687

70
1143

222
5931
163

1682
261
68 231

2. Wykaz dróg gminnych publicznych na terenach zamiejskich.
- II kolejność odśnieżania
Długość drogi
Lp.
Nr drogi
Nazwa drogi
1.
005207F
Kunowice ul. Szkolna
0,755
2.
005208F
Kunowice ul. Zielona
0,776
3.
005209F Kunowice ul. Jeziorna
4,044
4.
005210F Kunowice: Osiedle Słoneczne
0,385
5.
005211F Kunowice: Łąkowa
1,002
6.
005212F Kunowice: Srebrna
0,630
7.
005213F Kunowice: Złota
0,350
8.
005214F Kunowice: Szmaragdowa
0,580
9.
005215F Kunowice: Rubinowa
0,350
10.
005216F Kunowice: Diamentowa
0,510
11.
005217F Kunowice: Bursztynowa
0,550
12.
005218F Kunowice: Brylantowa
0,991
13.
005219F Kunowice: Turkusowa
0,692
14.
005220F Kunowice: Szafirowa
0,250
15.
005221F Golice: Lipowa
0,160

str. 10

16.
17.
18.
19.
20.

005222F
005223F
005224F
005225F
005226F

Golice: Słoneczna
Golice: od DK 31 do ul. Wodnej
Golice: Ogrodowa
Golice: Wodna
Golice: Zielona
Razem:

0,450
0,861
0,550
2,257
0,220
16,363
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