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z dnia ………………….. 

 

 

Wykaz terenów przeznaczonych do pozimowego sprzątania Strefa II 

 

 
 

Lp. 
 

Lokalizacja 
Długość chodnika 

(mb) 
Powierzchnia 

schodów, zatok 
postojowych 

(m2) 

1. ul. Apteczna (od Krasińskiego do Norwida obie strony) 818 

2. ul. Grottgera(od Piłsudskiego do Popiełuszki – lewa strona 
                      od Piłsudskiego do Gajowej – prawa strona) 

1204 

3. ul. Konopnickiej (obie strony) 860 

4. ul. Mickiewicza (od Krasińskiego do Niepodległości – prawa strona  
od Tysiąclecia do Niepodległości lewa strona) 

863  

5. ul. Norwida (od Paryskiej do Piłsudskiego lewa strona i od Paryskiej do Konarskiego 
prawa strona; dwa ciągi chodnikowe wraz ze schodami przy budynku Norwida 17; 
chodnik obok kolumn do przystanku autobusowego; chodnik obok kiosku RUCH) 

1534 

6. ul. Okrzei (obie strony) 400 

7.  ul. Prusa (od Norwida do Krasińskiego obie strony) 900  

 Ul. Prusa ( od drogi wewnętrznej do ul. Norwida obie strony ) wraz ze schodami i 
dojściami w pasie drogowym 

 
180 

8. ul. Sikorskiego (od Norwida do ul. Krasińskiego – prawa strona, chodnik 
przylegający do jezdni i zatok postojowych wraz ze schodami od Południowej  do 
Krasińskiego – prawa strona oraz chodnik od Norwida do Krasińskiego  - lewa 
strona; chodniki  
w pasie zieleni od Norwida do Krasińskiego) 

1399 

9. 
 

ul. Sikorskiego ( od ul. Piłsudskiego do ul. Norwida – lewa strona, od Południowej do 
Norwida – prawa strona wzdłuż budynków) 

 
560 

10. Ul. Orkana  190 

11. Ul. Popiełuszki (od ul. Norwida do ul. Grottgera) wraz ze schodami 230 

12. Ul. Południowa (od Sikorskiego do Norwida) – strona lewa 310 

13. ul. Słowackiego (od sklepu BIEDRONKA obie strony) 1200  

Razem długość chodników 10.648 mb 
 
 

14. Schody w ul. Norwida przy budynku nr 17 112 

15. Schody w pasie zieleni ul. Sikorskiego 62 

16. Zatoki postojowe i chodnik przy ul. Południowej (przy placu zabaw i miasteczku 
ruchu drogowego) 

607  

17. Zatoki postojowe w ul. Norwida 43 

18. Zatoka postojowa w ul. Okrzei 35 

19. Zatoki postojowe w ul. Słowackiego 428 

20. Zatoki postojowe ul. Apteczna  1012 

21. Zatoki postojowe  ul. Sikorskiego (od ul. Południowej do ul. Krasińskiego) 1362  

22. Zatoki postojowe w ul. Konopnickiej (od ul. Krasińskiego do ul. Słowackiego) 1076 

23. Zatoki postojowe w ul. Prusa (od drogi wewnętrznej do ul. Norwida) 284 

24. Zatoki postojowe w ul. Prusa wraz drogą dojazdową (w rejonie budynku Prusa 11) 473 

25. Zatoki postojowe w ul. Popiełuszki 353 

Razem powierzchnia schodów oraz zatok postojowych 5.847 m² 

 

 

 

 

 


