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1
Bałtycka od mostu Osobowickiego do Żmigrodzkiej (+przejścia dla pieszych - 

5 szt. na skrzyżowaniu Bałtycka/Obornicka i Bałtycka/Na Polance)
7381

2 Bezpieczna od Obornickiej do Łuzyckiej -prawa i lewa strona 4773

3 Bierutowska - od Krzywoustego do Jana III Sobieskiego - strona lewa 1005

4

Bierutowska od Kiełczowskiej do za Bierutowska 55b wraz z wysepką na 

przejściu dl pieszych - strona prawa (bez odcinka gdzie chodnik przylega 

bezpośrednio do nieruchomości - od Bierutowska 41a do Mirkowskiej)

1346

5 Bierutowska od Dobroszyckiej do Bierutowskiej 69-  obie strony 1337

6
Broniewskiego/Żmigrodzka przejścia dla pieszych w zieleńcu - strona 

północna
266

7
Czajkowskiego od Długosza do Przesmyckiego na odcinkach nie 

przylegających bezpośrednio do posesji - strona lewa
293

8
Czajkowskiego od torów kolejowych do Sołtysowickiej wraz z dojściem do 

Sołtysowickiej równoległej - prawa strona
162

9 Czarnuszkowa od Waniliowej do drogi osiedlowej strona prawa 194

10 Czarnuszkowa od Waniliowej do drogi osiedlowej strona lewa 149

11 Czytankowa od Redyckiej do Lekcyjnej -prawa i lewa strona 777

12 Dębickiego od Trzebnickiej do Kleczkowskiej -lewa strona 925

13
Długosza od Galla Anonima do Czajkowskiego na odcinkach nie 

przylegających bezpośrednio do posesji (na wys. nr 62) - strona lewa
1581

14
Długosza od Boya-Żeleńskego do Czajkowskiego na odcinkach nie 

przylegających bezpośrednio do posesji - strona prawa 
826

15 Dobroszycka od Jana III Sobieskiego do Bierutowskiej - obie strony 1402

16
Elementarzowa od Lekcyjnej do Falskiego - prawa i lewa strona za wyjątkiem 

chodnikow przylegających bezpośrednio do posesji
480

17
Falskiego od Redyckiej do Czytankowej na odcinkach nieprzylegających 

bezpośredno do prywatnych nnieruchomości prawa i lewa strona
1045

18 Gorczycowa od Waniliowej do drogi osiedlowej strona prawa 154

19 Gorlicka od Zielnej do przejścia dla pieszych i przystanku strona prawa 202

20

Jana III Sobieskiego przed wiaduktem w ciągu ul. Krzywoustego - chodnik 

wraz z wysepką między ciagami pieszo rowerowymi przy ulicach: Sobieskiego 

i Krzywoustego

238

21 Kamieńskiego - od Twardogórskiej do Korzeńskiej - strona prawa 306

22 Kamieńskiego od Torowej do Korzeńskiej lewa strona 416

23 Kamieńskiego od Żmigrodzkiej do Torowej - lewa strona 1497

24 Kamieńskiego pętla 239

25 Kiełczowska od nr 33 do Poleskiej - strona prawa 1154

26 Kiełczowska od Poleskiej do Żmudzkiej - strona prawa 3070

27 Kiełczowska od Żmudzkiej do Cmentarza lewa strona 1362

28 Kiełczowska od Żmudzkiej do nr 177 (do przedszkola) prawa strona 743

29 Kłokoczycka od Piwnika Ponurego do Zakrzowskiej prawa strona 139

30 Kminkowa chodniki dojście do przystanku na pętli 208

31 Kowalska od Lechitów do nr 122 (z dojściem do przejścia dla pieszych) 342

32

Krzywoustego - strona lewa od centrum - na długości CH Korona od ciągu 

pieszo-rowerowego do stacji paliw oraz wokół stacji do chodnika na 

wiadukcie + przejście dla pieszych na wysepce przy rondzie

2134

Powierzchnia

Zamówienie opcjonalne

WYKAZ

chodników do oczyszczania w sezonie letnim

 na terenie zadania nr 5 - Psie Pole

Lp. Lokalizacja

Strona 1 z 3



33

Krzywoustego - strona prawa od centrum - od ciągu pieszo-rowerowego 

wokół stacji paliw strona prawa i lewa do wiaduktu i do przystanku 

autobusowego na ul. Kowalskiej + 2 wysepki przed wiaduktem oraz chodnik 

wzdłóż wiaduktu od Kowalskiej do Krzywoustego

1020

34
Lekcyjna od Redyckiej do Redyckiej -prawa i lewa strona bez chodników 

przylegających bezpośrednio do poseji - strona prawa i lewa
2130

35 Litewska od Poleskiej do Gorlickiej prawa strona 198

36 Litewska od Szewczenki do Żmudzkiej prawa strona 3072

37 Litewska od Żmudzkiej do Poleskiej 2665

38 Łużycka od Osobowickiej do przystanku - lewa strona 532

39
Łużycka od Osobowickiej do zabudowań + przejście dla pieszych- prawa 

strona
475

40 Marca Polo od Swojczyckiej do opaski bezpieczeństwa - strona prawa 339

41 Miłoszycka od nr 1 do nr 15 -prawa strona 370

42 Na Polance od Żmigrodzkiej do Bałtyckiej -prawa i lewa strona 3133

43 Nowaka Jeziorańskiego strona lewa od ul. Osobowickiej do Poświęckiej 4434

44 Nowaka Jeziorańskiego strona prawa od ul. Osobowickiej do Poświęckiej 2089

45
Okulickiego chodniki i ciąg pieszo-jezdny od nr 13 do Stoczniowej z 

włączeniami do Zatorskiej przy zieleńcu i do Stoczniowej do końca przy nr 5
2307

46

Okulickiego przejścia piesze i pieszo-rowerowe od Bora-Komorowsieg do 

Odolanowskiej, na wysokości nr 6 - 1 szt., Stoczniowej - 1 szt., 

Odolanowskiej - 2 szt.

256

47 Osobowicka - od Bałtyckiej do Serbskiej - strona lewa 1918

48
Osobowicka / Jugosłowiańska 50 - łącznik od schodów przy Osobowickiej do 

stacji trafo na sięgaczu Jugosłowiańskiej
86

49
Osobowicka na długości cmentarza do pierwszej dużej bramy od strony 

Łużyckiej + podwyższenie na długości zatoki parkingowej
642

50
Osobowicka od nr 101 do Jarocińskiej 3 i od pl. Wyzwolenia do Lipskiej 

strona prawa oraz od Jarocińskiej do nr 122 - strona lewa 
1521

51 Osobowicka od nr 81 (za wjazdem do drukarni) do nr 95 - strona prawa 370

52 Ostrzeszowska od Krotoszyńskiej do pl. Wyzwolenia prawa strona 408

53

Paprotna chodnik przy wjeździe do zajezdni autobusowej oraz dojścia do 

przejść dla pieszych i przystanku przy ul. Obornickiej wraz z przejściem 

między jezdniami ul. Obornickiej

323

54 Pełczyńska od Obornickiej do Kominiarskiej prawa strona 3197

55 Pęgowska od Dalimira do mostu Pęgowskiego lewa strona 1220

56
Poprzeczna al. chodnik od Krzywoustego do ciągu pieszo rowerowego przy 

CH Młyn
195

57 Poświęcka między 17c,d do 17e 180

58
Przedwiośnie + Bora Komorowskiego od torów bocznicy kolejowej na Bora 

Komorowskiego do Przedwiośnie nr 2 - strona lewa
1720

59 Przedwiośnie od Okulickiego do końca mostu Pawłowickiego - strona prawa 1143

60
Przesmyckiego od Przybyszewskiego do Czajkowskiego bez chodników 

bezpośednio przyległych do nieruchomości 
820

61
Redycka od Lekcyjnej do Lekcyjnej - prawa i lewa strona bez chodników 

przylegających bezpośrednio do posesji -strona prawa i lewa
2200

62

Rowerowa od Romanowskiego do Żmigrodzkiej + schody na wysokości 

Rowerowej 1 oraz schody i pochylnia na wysokości Rowerowej 36-38 wraz z 

dojściami do chodnika

947

63
Siedzikówny Danuty (dawna Armii Ludowej) od nr 75 do Odolanowskiej 

strona prawa
431

64
Siedzikówny Danuty (dawna Armii Ludowej) od Stoczniowej do 

Odolanowskiej strona lewa
370

65 Sołtysowicka od przejazdu kolejowego do al.Poprzecznej-lewa strona 896

66 Staffa od Czajkowskiego do Kasprowicza obie strony 802

67
Stanety (dawna Nowogorlicka) od Ronda Lotników Polskich do Gorlickiej 

strona prawa
467
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68
Stanety (dawna Nowogorlicka) od Ronda Lotników Polskich do Gorlickiej + 

fragment ścieżki rowerowej przy Rondzie Lotników Polskich strona lewa
721

69 Stoczniowa od Kotwicznej do Łuczników strona lewa 530

70
Strachocińska od mostu na Kanale Odra-Widawa do Wołczyńskiej - strona 

prawa
1726

71
Strachocińska od mostu na Kanale Odra-Widawa do Zagrodniczej - strona 

lewa
1478

72 Sułowska od Polanowickiej północnej do Cholewkarskiej prawa strona 1239

73
Sułowska od za Księgarską do nr 53 (na odcinkach nieprzylegających 

bezpośrednio do nieruchomości) prawa strona 
608

74 Sułowska od nr 34 do nr 16a prawa strona 1178

75 Swojczycka od torów kolejowych do nr 120 - strona lewa 440

76 Swojczycka od Mostu Chrobrego do torków kolejowych-lewa strona 1735

77
Swojczycka od mostu Chrobrego do ciągu pieszo-rowerowego za Stacją 

Orlen -prawa strona 
912

78 Szewczenki od Rzecznej do Franki 136

79 Szewczenki od Miejskiej do granicy Wrocławia prawa strona 1840

80
Szewczenki od Litewskiej do za Kurtlandzką (na odcinkach nieprzylegających 

bezpośrednio do nieruchomości) lewa strona 
1654

81 Kurzmana dawna Trzebnicka łącznik do Czochralskiego strona prawa i lewa 2031

82 Waniliowa od Kminkowej do Czarnuszkowej strona prawa 595

83 Waniliowa od Czarnuszkowej do Gorczycowej strona prawa 220

84 Wołowska od Obornickiej do Żmigrodzkiej - strona prawa 474

85
Zakrzowska od Kłokoczyckiej do końca wyremontowanego chodnika przy r 29 

oraz schody do wiaduktu, wysepka i włączenia do Bora-Komorowskiego
1444

86
Zatorska od Okulickiego do Królewskiej w miejscach, gdzie występuje 

zieleniec oraz od nr 55 do 73 strona prawa
1462

87
Zatorska od nr 46 do Królewskiej i od nr 126 do końca chodnika na wys. nr 73 

strona lewa
1115

88
Zegadłowicza od Kraszewskiego do Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego na 

odcinkach nieprzylegających bezpośrednio do posesji
312

89
Żmigrodzka - chodniki w zieleńcach łączące Bałtycką i Żmigrodzką z 

Parnickiego oraz od Bałtyckiej do przejścia dla pieszych na Żmigrodzkiej
738

90

Żmigrodzka od Bałtyckiej do Nowaka Jeziorańskiego + łączniki do Zaułka 

Rogozińskiego 8 1szt, Żmigrodzkiej równoległej 4szt oraz do CH Marino - 

strona lewa

6022

91 Żmigrodzka od Poświęckiej do Lekarskiej strona prawa 381

108013R a z e m

* - oczyszczanie ręczne
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