Wykaz chodników na ulicach miasta Chełm
I kolejność zimowego utrzymania
1. Zawadówka
- na całej długości po obu stronach
2. Włodawska
- od Rejowieckiej do gr. m. obie strony
3. Podgórze
- na całej długości po obu stronach
4. Rejowiecka
- na całej długości po obu stronach
5. Aleja Przyjaźni
- na całej długości po obu stronach
6. Rampa Brzeska
- na całej długości po obu stronach
7. Wschodnia – nie dotyczy
8. I A.W.P.
- od Lwowskiej do Hrubieszowskiej prawa strona
- od sklepu z mat. bud. do Hrubieszowskiej lewa strona
9. A.K.
- od Rejowieckiej do Lubelskiej lewa strona
- od Reformackiej do I A.W.P. lewa strona
- od Rejowieckiej do I A.W.P. prawa strona
10. Lubelska
- chodnik na wysepce przed rondem Lub.
- od ronda do p. 218 lewa strona
- chodnik łączący Lubelską z Rejowiecką
- od byłej Sp-ni Pracy do p. 178
- od ronda do przystanku CLA prawa strona
- od p. 120 do przejazdu lewa strona
- od ul. Kowalskiej do przejazdu prawa strona
- od ul. Kąpieliskowej do młyna prawa strona
- od p. 92 do p. 102
- od p. 90 do p.86
- od ul. Nadrzecznej do ul. A K lewa strona
- chodnik na wysepce przed rondem Kamena
- od A K do Domu Handlowego CRS lewa strona
- od Podwalnej do bramy Kościoła Rozesłania Św. Apostołów prawa strona
- od schodów Bazyliki do Hrubieszowskiej lewa strona
11. Młodowskiej
- od p. 19 mur do Szkolnej
- od p. 18 do wjazdu do byłego Liceum Przedszkolnego
12. Gdańska
- od ul. Podwalnej do ul. Pijarskiej
- od ul. Mickiewicza wzdłuż skwerku do p.9
- chodnik przyległy do Pl. Kościuszki oraz skwerek
- skwerek trójkątny z zatoką postojową

13. I Pułku Szwoleżerów
- od Śląskiej do Młodowskiej prawa strona
- od Słowackiego do Młodowskiej lewa strona ze skarpą
- od Czackiego (wzdłuż parkingu) lewa strona
14. 11-go Listopada
- od Rolniczej do granicy p. 1 prawa strona
od Rolniczej do ul. Stephensona lewa strona
15. Przemysłowa
- na całej długości po obu stronach
16. Fabryczna
- na całej długości po obu stronach
17. Kolejowa
- od Obłońskiej do p. 77 lewa strona
- wzdłuż Pawilonu PSS do końca Parkingu (do wys. p. 12 )
- od Sienkiewicza do Starościńskiej prawa strona
- od Starościńskiej do Piłsudskiego ( na długości Cmentarza 2 chodniki )
- od Dworca PKP do przejazdu lewa strona
- od Piłsudskiego do Przemysłowej prawa strona
18. Zielna
- na całej długości po obu stronach
19. Piłsudskiego
- od p. 30 do ul. Koszykowej
- od ul. Wołyńskiej do ul. 11 Listopada po obu stronach
- od ul. Wołyńskiej do wjazdu Pogotowia
20. Lwowska
- od ul. Wirskiego do granicy miasta prawa strona
- od ul. Dr. Męczenników do ul. 3-go Maja lewa strona
21. Wojsławicka
- od ul. Nowy Świat do ul. Bazylany prawa strona
- od ul. I A.W.P. do Mościckiego lewa strona oraz parking przy murze cmentarza
22. Hrubieszowska
- od Lubelskiej do ronda obie strony
- od I AWP do Szpitala Grużliczego prawa strona
- od Żwirki i Wigury do p. 35 lewa strona
- od p. 39 do Modrzewiowej lewa strona
- od Szpitala do Skorupki prawa strona
23. Litewska
- od ul. Cisowej po obu stronach do ul. Ogrodniczej
- od ul. Ogrodniczej do ul. Grunwaldzkiej prawa strona
- od ul. Grunwaldzkiej do ul. Batorego lewa strona
24. Ks. Brzóski
- od Batorego do 11-go Listopada lewa strona
25. Szpitalna
- od Chłodnej do Ceramicznej prawa strona
- od toru do Ceramicznej lewa strona
26. Stephensona
- od ul. 11-go Listopada do Pl. 1000-lecia prawa strona
- od ul. 11 Listopada do Pl. Niepodległości lewa strona ( chodnik od jezdni )

27. Reformacka
- od Strażackiej do stacji TRAFO prawa strona
28. Pocztowa
- od ul Zamojskiej do budynku G. S. prawa strona
- wzdłuż parkingu i budynku USC
29. Gen. Orlicz Dreszera
- od Lubelskiej do wjazdu na parking PKO lewa strona
30. Obłońska
- od Zielnej do p. 37 lewa strona
- od Staszica do Kolejowej lewa strona
od Zielnej do skrzyżowania z wysepką i do p. 27
31. Sienkiewicza - nie dotyczy
32. Strażacka
- od Reformackiej do MPiK
33. Pl. Łuczkowskiego
- chodnik , parking i plac po modernizacji
- chodnik wokół skwerku przy pomniku Niepodległości
34. Wyszyńskiego
- od Hrubieszowskiej do Straży Pożarnej
35. Słowackiego
- od I Pułku Szwoleżerów do pogotowia obie strony
36. Żwirki i Wigury
- od Hrubieszowskiej do Policji

Wykaz chodników na ulicach miasta Chełm
II kolejność zimowego utrzymania
1.
2.
4.
5.
6.
7.
-

Narutowicza - nie dotyczy
Kopernika
od Banku PKO do Mickiewicza prawa strona
chodnik wzdłuż skwerku przy Pl. Kościuszki
przy p. 34 (wzdłuż bloku)
3. Mickiewicza
przejście na wysepce ( Pl.Gdański ) oraz wysepka (zieleniec) do pielęgnacji
Podwalna - nie dotyczy
Szkolna - nie dotyczy
Ogrodowa – od Karłowicza do Metalowej – po obu stronach
Starościńska
od Słowackiego do Kolejowej lewa strona
wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych
8. Słowackiego
od Pl. Tysiąclecia do I pułku Szwoleżerów lewa strona
od I Pułku Szwoleżerów do Starościńskiej obie strony
9. Batorego
od Litewskiej do Wyszyńskiego lewa strona

-

od Wiejskiej do Bydgoskiej lewa strona
wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych
10. Jagiellońska
- od Litewskiej prawa strona do końca ulicy
- od Kilińskiego lewa strona do końca ulicy
11. Wyszyńskiego
- od Batorego do Cisowej lewa strona
12. Wołyńska
- od Przemysłowej ( bez MPGK ) do Rolniczej prawa strona
- od Przemysłowej do końca ulicy po stronie parku
- od p. 58 do Piotra Skargi lewa strona
13. Wiejska
- od Hrubieszowskiej na całej długości prawa strona
- od Hrubieszowskiej do p. 24 lewa strona
14. Mościckiego
- od p. 31 do Wojsławickiej
15. Pl. Tysiąclecia
- od p. 5 (schody ) do Bydgoskiej
- od Słowackiego do Żwirki i Wigury
16. 3-go Maja
- na całej długości
17. 15-go Sierpnia
- na całej długości po obu stronach
18. Żwirki i Wigury
- od Pl.Tysiąclecia do Hrubieszowskiej po obu stronach
19. Partyzantów
- od Lwowskiej do wjazdu KRUS lewa strona
- od p. 16 do I AWP ( wzdłuż banku) prawa strona
20.
Siedlecka
- od Partyzantów do p. 15a ( włącznie ) prawa strona
21. Trubakowska
- od Lubelskiej na całej długości prawa strona ( do Polikliniki )
22. Ceramiczna
- od Szpitalnej do granicy miasta lewa strona
- od Szpitalnej do ul. Wygon prawa strona
- od składu kostki brukowej do wjazdu byłej cegielni prawa strona
23. Piwna - nie dotyczy
24. Okszowska
- od wjazdu do b. CHPB do ul. Bieławin lewa strona
- od przystanku CLA do p. 40 prawa strona
- od Towarowej do gr. miasta prawa strona
25. Towarowa - nie dotyczy
26. Hutnicza
- od Rampa Brzeska na całej długości lewa strona
27. Chemiczna
- od Okszowskiej do piekarni PSS prawa strona
28. Bieławin
- od Okszowskiej do Przedsiębiorstwa Melioracyjnego prawa strona
29. Pl. Niepodległości - nie dotyczy

30. Pl. Kościuszki
- chodnik od ul. Kopernika
- chodnik od ul. Gdańskiej
- skwerek i parking
31. Kochanowskiego
- od Rejowieckiej do p. 32 ( włącznie) prawa strona
32. Metalowa

Wykaz chodników na ulicach miasta Chełm
III kolejność zimowego utrzymania
1. Pszenna - nie dotyczy
2. Kosynierów
- od Hrubieszowskiej lewa strona
3. Wygon
- od Rejowieckiej po obu stronach

