Załącznik nr 3
Wykaz dróg objętych zimowym oczyszczaniem, prowadzonym przez
MPGK Sp. z o.o.
Pierwsza kolejność zimowego utrzymania:
ul.Azaliowa,
ul.Bazylany,
ul.Bydgoska,
ul.Chełmońskiego,
ul.Czarnieckiego,
Droga Męczenników,
ul.Graniczna,
ul.Grunwaldzka,
ul.Jedność,
ul.Katedralna,
ul.Kilińskiego,
ul.Krzywa,
Plac Kupiecki,
ul.Lipowa,
ul.Lotnicza,
ul.Lutosławskiego,
ul.Łowiecka,
ul.Św.Mikołaja,
ul.Muzyki,
ul.Ogrodnicza,
ul.Paderewskiego,
ul.Piaskowa,
ul.Pijarska,
ul.Pilarskiego,
ul.Połaniecka,
ul.Popiełuszki,
ul.Powstańców Warszawy,
ul.Przechodnia,
ul.Reja,
ul.Reymonta,
ul.Reytana,
ul.Rolnicza,
ul.Różana,
ul.Piotra Skargi,
ul.Targowa,
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ul.Uściługska,
ul.Waśniewskiego,
ul.Wieniawskiego,
ul.Wiercieńskiego,
ul.Wirskiego,
ul.Witosa,
ul.Wolności,
ul.Zachodnia,
ul.Zacisze.
Druga kolejność zimowego utrzymania:
ul.Ambroziewicza,
ul.Andersa,
ul.Babinicza,
ul.Baczyńskiego,
ul.Bema,
ul.Botaniczna,
ul.Bratkowa,
ul.Broniewskiego,
ul.Brzechwy,
ul.Cementowa,
ul.Cisowa,
ul.Curie-Skłodowskiej,
ul.Czackiego,
ul.Czerwonego Krzyża,
ul.Dąbrowskiego,
ul.Dembowskiego,
ul.Fredry,
ul.Górna,
ul.Górnicza,
ul.Grottgera,
ul.Chomentowskiego,
ul.Hołyszowej,
ul.Irysowa,
ul.Jałowcowa,
ul.Jana Kazimierza,
ul.Janczykowskiego,
ul.Jaśminowa,
ul.Jatkowa,
ul.Jaworskiego,
ul.Jesienna,
ul.Jodłowa,
ul.Jordana,
ul.Judyma,
ul.Kowalska,
ul.Kamieńskiego,
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ul.Karłowicza,
ul.Kapieliskowa,
ul.Kińczyka,
ul.Kolberga,
ul.Kołłątaja,
ul.Konwaliowa,
ul.Kornasa,
ul.Kossaka,
ul.Koszykowa,
ul.Krasickiego,
ul.Kraszewskiego,
ul.Kredowa,
ul.Krokusowa,
ul.Krótka,
ul.Kwiatowa,
ul.Langiewicza,
ul.Leśna,
ul.Letnia,
ul.Łączna,
ul.Maczka,
ul.Makowa,
ul.Malinowa,
ul.Matejki,
ul.Miernicza,
ul.Miła,
ul.Mimozy,
ul.Modrzewiowa,
ul.Myśliwska,
ul.Nadrzeczna,
ul.Narcyzowa,
ul.Orląt Lwowskich,
ul.Parkowa,
ul.Pierackiej,
ul.Piękna,
ul.Piramowicza,
ul.Plater,
ul.Polna,
ul.Prusa,
ul.Pszczela,
ul.Puławska
I Pułku Szwoleżerów od ul.Starościńskiej wzdłuż SP 5,
ul.Racławicka,
ul.Sikorskiego,
ul.Skibińskiego,
ul.Skorupki,
ul.Ks. Sonnego,
ul.Spacerowa,
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ul.Spółdzielcza,
ul.Staszica,
ul.Storczykowa,
ul.Sucharskiego,
ul.Szarotki,
ul.Szczęśliwa,
ul.Szpotańskiego,
ul.Szymczakowskiego,
ul.Śląska,
ul.Traugutta,
ul.Tulipanowa,
ul.Tuwima,
ul.Twardzika,
ul.Urocza,
ul.Warzywna,
ul.Wąska,
ul.Wierzbowa,
ul.Wiosenna,
ul.Wiśniowa,
ul.Wrzosowa,
ul.Wspólna,
ul.Wybickiego,
Gen.Zajączka,
ul.Zakątek,
ul.Zamojska,
ul.Zapolskiej,
ul.Zimowa,
ul.Złota,
ul.Żeglarska,
ul.Żeromskiego,
ul.Bieławin,
łącznik od ul.Lubelskiej do SP Nr 7,
łącznik od ul.Połanieckiej do budynku Gospodarza Parku,
Rejowiecka odc. Al.Przyjaźni-Okszowska,
łącznik od ul.Zachodniej do ul.Zawadówka,
ul.Lwowska B dz. Nr 142 – droga dojazdowa,
ul.Słowackiego 1-25 dz. Nr 302/1,
ul.Szpitalna dz. Nr 20, 21/1 n/p LO,
ul.Szpakowa,
łącznik Myśliwska-Kilińskiego,
łącznik Piękna-Szczęśliwa
Trzecia kolejność zimowego utrzymania:
ul.Asnyka,
ul.Antonin,
ul.Bednarska,
ul.Biała,
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ul.Białowieska,
ul.Bociania,
ul.Boczna,
ul.Bogdanowicza,
ul.Bohaterów,
ul.Braci Gierymskich,
Gen.Bohusz-Szyszko,
ul.Browarna,
ul.Brzozowskiego,
ul.Budowlana,
ul.Chłodna,
ul.Chopina,
ul.Czrenickiego,
ul.Diamentowa,
ul.Działkowa,
ul.Eliaszczuka,
ul.Elsnera,
ul.Farbiszewskiej,
ul.Fiołkowa,
ul.Gajowa,
gen.Bór-Komorowskiego,
gen.Kmicic-Skrzyńskiego,
ul.Glogera,
ul.Głowackiego,
ul.Hempel,
ul.Janowskiego,
ul.Janówka,
ul.Jasna,
ul.Jaraczewskiej,
ul.Kaflarska,
ul.Kalinowa,
ul.Kasztanowa,
ul.Klonowa,
ul.Konopnickiej,
ul.Korczaka,
ul.Koszarowa,
ul.Krańcowa,
ul.Krucza,
ul.Krajobrazowa,
ul.Królowej Jadwigi,
ul.Kujawska,
ul.Kurpińskiego,
ks.Berezeckiego,
Ks.Czartoryskiego,
Ks.Mrozka,
Ul.I Korpusu Pancernego
ul.Kunickiego,
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ul.Legionów Polskich,
ul.Mazowiecka,
ul.Majdan (na czas remontu wiaduktu – kategoria I ),
ul.Malowane,
ul.Mazurska,
ul.Mechaniczna,
ul.Medyńskiej,
ul.Młynarska,
ul.Moniuszki,
ul.Mokra ( od Nadtorowej),
ul.Nadtorowa,
ul.Niecała,
ul.Niemcewicza,
ul.Niska,
ul.Norwida,
ul.Nowy Świat,
ul.Nowowiejskiego,
ul.Ogrodowa ( przedłużenie)
ul.Okszówek,
ul.Odorkiewicza,
gen.Okulickiego,
ul.Orlińskiej,
ul.Orzeszkowej,
ul.Piastowska,
ul.Piekarska,
ul.Podborcze,
ul.Pogodna,
ul.Poległych,
ul.Poleska,
ul.Południowa,
ul.Pomorska,
ul.Księcia Poniatowskiego.
ul.Potockich
ul.Poprzeczna,
ul.Północna,
ul.Przejazdowa,
ul.Radziwiczówny,
ul.Rybna,
ul.Rzewuskiego,
ul.Sadowa,
ul.Sejmu Czteroletniego,
ul.Skowronkowa,
ul.Skorupy,
ul.Słoneczna,
ul.Słowicza,
ul.Sobieskiego,
ul.Sosnowa,
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ul.Sowińskiego,
ul.Sportowa,
ul.Stolarska,
ul.Sybiraków,
ul.Szafirowa,
ul.Szklana,
ul.Świerkowa,
ul.Topolowa,
ul.Tęczowa,
ul.Tuzinek,
ul.Wodna,
ul.Wolskiej,
ul.Wielkopolska,
ul.Wyspiańskiego,
ul.Wolwinów,
ul.Wileńska,
ul.Zygmunta,
ul.Żródlana,
ul.Żabia,
ul.Żołnierska,
ul.Ułanów,
Żółtańce,
Żółkiewskiego,
Droga dojazdowa - Lubelska 135A dz. Nr 365/2,
Droga dojazdowa - Lubelska 137C dz. Nr 360,
Droga wewn. dz. Nr 106 Pszenna-Rusałki,
Droga dojazdowa wzdłuż muru cmentarza ul.Lutosławskiego –
ul.Wieniawskiego.

Strona 7 z 7

