Oznaczenie sprawy: 10-22/IZ/3/U/PN

:

Załącznik nr 8c do Rozdziału IV SWZ
Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Chodniki usytuowane poza pasem drogowym, ciągi pieszo-rowerowe, przystanki, parkingi, place
usytuowane poza pasem drogowym, przejścia podziemne i nadziemne, schody i kładki.
Zimowe utrzymanie chodników należy prowadzić sprzętem, który nie będzie powodował mechanicznego
niszczenia nawierzchni.
KŁADKI DLA PIESZYCH I SCHODY
Odśnieżanie kładek dla pieszych należy prowadzić w sposób nieniszczący konstrukcji stalowej,
nawierzchni a w szczególności powłok antykorozyjnych kładki. Należy wykluczyć z użycia związki soli, a
po okresie zimowym należy zmyć nawierzchnię kładki oraz oczyścić rynienki odwadniające.

1) kładka dla pieszych nad torami kolejowymi od ul. Podwale do dworca PKS wraz ze schodami (bez zejść na
perony)
2) schody od Placu św. Mikołaja na ul. gen. Władysława Sikorskiego wraz ze spadkiem
3) schody od ul. Krętej do ul. Ludwika Waryńskiego – oraz chodnik pomiędzy
ul. Władysława Orkana 25 a Ludwika Waryńskiego 3
4) schody od ul. Krętej do ul. Ludwika Waryńskiego
5) schody z Placu Marcina Lutra na ul. Juliusza Słowackiego.
6) schody z ul. Tadeusza Rejtana na ul. Józefa Lompy
7) schody z ul. Partyzantów na ul. Józefa Lompy
8) schody od strony ul. Młyńskiej na ul. Widok – stare i nowe
9) ul. Wadowicka, schody od strony ul. Babiogórskiej do szkoły nr 36
10) ul. Zajęcza, schody obok Domu Kultury
11) ul. Międzyrzecka, obok bud. nr 111 – schody i chodnik do bloków przy
ul. Zwierzynieckiej
12) ul. Olszówka, kładka na wysokości ul. Łącznej (potok Olszówka) wraz z dojściem od ul. Olszówka
13) schody od pl. Bolesława Chrobrego do ul. Wzgórze przy dawnym Banku Śląskim
14) schody terenowe al. gen. Władysława Andersa do ul. Skoczowskiej obok garaży
PLACE I CHODNIKI USYTUOWANE POZA PASEM DROGOWYM
1) ul. Piastowska - obok przejścia podziemnego wraz z zamkniętym dla ruchu odcinkiem ul. Romualda
Traugutta do ul. Stefana Żeromskiego
2) pl. Bolesława Chrobrego– cały
3) pl. Rynek – komunikacja przez płytę placu (z wyłączeniem chodników wzdłuż budynków) oraz mostek nad
fontanną;
4) ul. Pszenna, ciąg pieszy pomiędzy płotami (na wys. hali sportowej obok bud. nr 10 do ul. Zielnej;
5) ul. Spółdzielców, ul. Stanisława Skrzydlewskiego – chodnik przez park i drewnianą kładkę;
6) ul. Nad Białą – ciąg pieszy;
7) ul. Zwardońska – rolkostrada;
8) ul. Zniczowa – parking.
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Załącznik nr 8c do Rozdziału IV SWZ
Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Wykaz ciągów pieszo -rowerowych i ścieżek rowerowych
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rejon/Ulica
ul. Młodzieżowa
Park Włókniarzy
ul. Zwardońska
ul. Lotnicza
ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
ul. Tartaczna
Pętla wokół lotniska
Węzeł S-1 Suchy Potok
ul. Kopytko
wzdłuż rzeki Wapienica
ul. Łowiecka
ul. Światopełka
Kładka nad rzeką Wapienica

Długość (km)
0,27
0,66
0,73
1,02
0,63
0,25
2,10
0,40
0,06
0,90
0,04
0,05
0,05

