Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Na terenie Gminy Fredropol zgodnie z zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej obowiązuje piąty
standard utrzymania dróg tj. Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z
wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Śnieg luźny odśnieżany
do 16 godzin, zaspy do 24 godzin, a gołoledź do 8 godzin od ustania przyczyny skutkującej wyżej wymieniony
stan rzeczy.
Potrzeby w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Fredropol pod
następującymi nr : Gmina Fredropol (016)- 671 98 18
Sekretarz Gminy – Leszek Urban wew. - 14,
Kierownik Referatu Inwestycji – Sebastian Kątek - wew. 24,
Inspektor Budownictwa i Dróg – Ryszard Dobrowolski - wew. 39,
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021-2022 prowadzi Urząd Gminy własnym sprzętem:
–

Massey Ferguson z pługiem i piaskarką,

–

Ciągnik MTZ Białoruś z pługiem i piaskarką

Ponadto w przypadku ponadnormatywnych opadów śniegu Gmina Fredropol zleca dodatkowo utrzymanie dróg
podmiotom zewnętrznym.
Przypominamy również, że zgodnie z przepisami art.5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.05.12 z pózn. zm obowiązkiem każdego
właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Informujemy również, że stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 4 – ilekroć w ustawie tej jest mowa o
właścicielach – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Gmina Fredropol odpowiada za przejezdność i utrzymanie wyłącznie dróg gminnych publicznych. Nie ma
obowiązku utrzymywania dróg gminnych niepublicznych jednak Gmina Fredropol utrzymuje je w ostatniej
kolejności.
Za pozostałe drogi zlokalizowane na terenie gminy odpowiadają ich zarządcy tj:
- DROGI POWIATOWE – za utrzymanie odpowiada Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu,
telefon (016) 675 00 25.
Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Fredropol
- DP 2078 R Bircza – Huwniki- Granica Państwa od granicy Gminy Fredropol do Granicy Państwa
- DP 2089 R Makowa – Arłamów od dr powiatowej 2078R w Makowej do granicy z miejscowością Arłamów
- DP 2090 R

Gruszowa – Aksmanice od dr powiatowej 2091R w Aksmanicach do Huwnik dr powiatowa 2078R

- DP 2091 R

Przemyśl-Fredropol - Huwniki – od granicy z miejscowością Grochowce do Huwnik

- DP 2092 R Aksmanice – Nowosiółki Dydyńskie – od rondo Aksmanice do Nowosiółki Dyd.
- DP 2093 R

Nowosiółki Dydyńskie – Paportno od dr powiatowej 2078R do Paportna

- DP 2094 R Fredropol - Hermanowice - od granicy z miejscowością Hermanowice do Fredropola

- DP 2095 R Kniażyce – Hermanowice od dr powiatowej w 2091R w Kniażycach do granicy gminy w m.
Hermanowice

