Drogi pozamiejskie
Droga
Niwnica - Domaszkowice (od drogi wojewódzkiej w Niwnicy do
drogi powiatowej w Domaszkowicach przy posesji 47)
Domaszkowice (od drogi powiatowej przy posesji Domaszkowice nr
47 w kierunku Wierzbięcic, do ostatniej posesji o adresie
Wierzbięcice nr 13)
Domaszkowice - od drogi Niwnica-Domaszkowice do RCGO
Goświnowice - ul. Szkolna do granicy gminy
Hanuszów "Górka" - wjazd z drogi krajowej, wzdłuż zabudowań,
wyjazd na drogę krajową
Kępnica - od skrzyżowania z drogą powiatową przy boisku w
kierunku budynków PGR oraz drogi gminne w środku wioski (po
prawej stronie równoległe do powiatowej)
Kępnica - droga za kościołem w kierunku cmentarza
Koperniki - droga przy szkole
Kubice - droga przez wieś
Skorochów - Akacjowa
Skorochów - Kasztanowa
Skorochów - Orzechowa
Głębinów - droga gminna od pętli przy kościele wzdłuż jeziora
Głębinów - droga wewnętrzna równoległa do powiatowej i gminnej
wraz z łącznikami z drogą powiatową i gminną
Skorochów - parking (jezdnie, miejsca postojowe, ciągi piesze) po
lewej stronie ul Kasztanowej patrząc od drogi wojewódzkiej .
Biała Nyska - ul. Kamienna, Krótka
Hajduki Nyskie - droga w kierunku Niwnicy od mostu do ostatniej
posesji
Hajduki Nyskie - pętla w lewo od drogi powiatowej (patrząc od
Nysy) do drogi powiatowej przy kościele i droga z drugiej strony
kościoła
Iława - drogi gminne po obu stronach kościoła
Jędrzychów - ul. Polna, Wiejska, Wiśniowa, odcinek między
Wiejską i Radzikowicką (powiatową)
Konradowa - do oczyszczalni ścieków
Lipowa - droga gminna od drogi powiatowej przy kościele (po jego
lewej stronie patrząc od strony Wierzbięcic) do drogi powiatowej
Morów droga gminna przez wieś (od powiatowej w kierunku
kościoła)
Niwnica - od drogi wojewódzkiej do powiatowej - przy szkole
Radzikowice - przed potokiem w prawo i w lewo patrząc od strony
Nysy oraz za potokiem w lewo
Sękowice - droga gminna od drogi powiatowej przez wieś
Sękowice - droga przy kościele
Siestrzechowice - przez wieś - ul. Kopernika
Wyszków - drogi w obrębie dawnego ośrodka zdrowia (pętla od
drogi powiatowej w prawo patrząc od strony Konradowej)
Wyszków Śl. - od drogi powiatowej w lewo patrząc od strony
Konradowej przed i za kościołem
droga nr 109142 O w Kubicach (przy m. Bardno) - III standard w
zakresie dojazdów do przejazdu kolejowego (min. 20 m przed i za
przejazdem), w pozostałym zakresie VI standard
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droga nr 109143 O w Kubicach (zlokalizowana orientacyjnie
pomiędzy Kubicami, a Wyszkowem Śl.) - III standard w zakresie
dojazdów do przejazdu kolejowego (min. 20 m przed i za
przejazdem), w pozostałym zakresie VI standard
droga nr 109144 O w Wyszkowie Śl. (przy przedszkolu) - III
standard w zakresie dojazdów do przejazdu kolejowego (min. 20 m
przed i za przejazdem), w pozostałym zakresie VI standard
droga nr 109139 O Przełęk-Hajduki Nyskie - III standard w zakresie
dojazdów do przejazdu kolejowego (min. 20 m przed i za
przejazdem), w pozostałym zakresie VI standard
droga nr 106895 O (przedłużenie ul. Wiejskiej w Jędrzychowie w
kierunku Sękowic) - III standard w zakresie dojazdów do przejazdu
kolejowego (min. 20 m przed i za przejazdem), w pozostałym
zakresie VI standard
droga nr 109141 O (od strony Sękowic w stronę dawnego poligonu)
- III standard w zakresie dojazdów do przejazdu kolejowego (min.
20 m przed i za przejazdem), w pozostałym zakresie VI standard
Biała Nyska - ul. Czterech Pancernych, Bukowa, Wesoła,
Słoneczna, Parkowa, Klonowa
Domaszkowice - droga do cmentarza
Domaszkowice-Wierzbięcice (odcinek od posesji o adresie
Wierzbięcice 13 do drogi krajowej nr 41)
Goświnowice - drogi wewnętrzne na osiedlu przy ul. Polnej - bloki
nr 3-5, 7-9, 11-13, 7a-7b, 15-17, 19-21, 22a-22b, 23a-23b, 24-24a,
26a-26b, 27a-27b
Hajduki Nyskie - droga do cmentarza i dalej do Podkamienia
Hajduki Nyskie - droga przy byłej szkole
Jędrzychów - drogi wewnętrzne boczne do ul. Wiejskiej
i ul. Radzkowickiej
Kępnica - droga z płyt betonowych przy posesjach 92-96
Konradowa - droga gminna do Cafrex
Konradowa - droga gminna równoległa do drogi powiatowej
Kubice - droga betonowa - po prawej stronie od drogi wojewódzkiej
przy bud. 84-95
Morów - droga gminna przy stadninie i wzdłuż rzeki przy budynkach
55-60
Niwnica - droga do cmentarza
Niwnica - droga przy budynkach 182-187
Niwnica - droga przy budynkach 72-63a
Niwnica - osiedle przy tartaku
Siestrzechowice - ul. Boczna, Polna, Spółdzielcza
Skorochów - Bukowa, Brzozowa, Grabowa, Oliwkowa, Dębowa,
Jagodowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa
Skorochów - droga w centum miejscowości (za pętlą autobusową)
Wierzbięcice - droga gminna od drogi powiatowej w kierunku
Kępnicy do końca zabudowań
Wierzbięcice - droga gminna równoległa do powiatowej (przy
remizie)
Złotogłowice - droga gminna na końcu wsi na wprost (przy
budynkach 108-119)
Złotogłowice - droga gminna na końcu wsi w prawo od powiatowej
do posesji 103)
Złotogłowice - droga gminna za kościołem w prawo od drogi
powiatowej w kierunku posesji nr 74
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Złotogłowice droga gminna z płyt bet. od drogi powiatowej do
wojewódzkiej (przy budynkach 47-40)

VI

! UWAGA: utrzymanie zimowe oznakowanych pionowo i poziomo miejsc postojowych na
drogach gminnych zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania należy do Biura Strefy
Płatnego Parkowania - pozostały zakres w ramach niniejszej umowy

