
 
 
 
 

 

 

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w sezonie 2021/2022 

 
 

 
GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA 

• zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenie zarządzanym  przez 

Spółdzielnią Mieszkaniową „Szarotka” w Kamiennej Górze  

Nazwa ulicy Wskazanie lokalizacji 

Tkaczy Śląskich 

Osiedle Krzeszowskie 
początek: rozwidlenie wjazdu z drogi publicznej (ul. Krzeszowska) do zespołu 
garaży murowanych przy ul. Tkaczy Śląskich w kierunku nowo wybudowanych 
garaży                        ul. Krzeszowska 
wzdłuż: plac pomiędzy garażami 
koniec: koniec ciągu garaży   

K.K. Baczyńskiego Os. Krzeszowskie 
początek: skrzyżowanie z drogą publiczną (ul. Wałbrzyska) od strony 
budynku przy ul. Wałbrzyskiej 40-42 
wzdłuż: budynków przy ul. K.K.Baczyńskiego 2-4-6, K.K. Baczyńskiego 16-
18-20-22, K.K. Baczyńskiego 21-23, K.K. Baczyńskiego 25-27-29, zespół 
garaży blaszanych przy ul. K.K. Baczyńskiego 
koniec: budynki przy ul. Tkaczy Śląskich 3-5-7-9, Tkaczy Śląskich 17-19-21-
23, Tkaczy Śląskich 25-27-29-31 

Wałbrzyska Os. Krzeszowskie 
początek: od strony budynku przy ul. Wałbrzyskiej 40-42 
wzdłuż: budynków przy ul. Wałbrzyskiej od 38 do 22 
koniec: skrzyżowanie z drogą publiczną (ul. Krzeszowska) od strony budynku 
przy ul. Tkaczy Śląskich 2-4-6-8 

Tkaczy Śląskich Os. Krzeszowskie 
początek: skrzyżowanie z drogą publiczną (ul. Krzeszowska) od strony 
budynku przy ul. Tkaczy Śląskich 2-4-6-8 
wzdłuż: budynków przy ul. Tkaczy Śląskich 10 do 24 
koniec: skrzyżowanie z drogą publiczną (ul. Krzeszowska) od strony zespołu 
garaży murowanych przy ul. Tkaczy Śląskich 

J. Słowackiego 22-
24-26 

Os. Słowackiego 
początek: droga wjazdowa pomiędzy budynkiem poczty przy 
ul.J.Słowackiego 28 a budynkiem przy ul. J. Słowackiego 22-24-26 
koniec: śmietnik przy budynku przy ul. Cichej 13 

J. Słowackiego 30-
46 

Os. Słowackiego 
początek: droga wjazdowa od strony budynku przy ul. J. Słowackiego 30  
wzdłuż: budynków przy ul. J. Słowackiego od 30 do 46 
koniec: wyjazd od strony zespołu garaży murowanych przy ul. J. Słowackiego 
44-46 



 
 
 
 

 

Cicha 9 Os. Cicha 
droga wjazdowa do budynku przy ul. Cichej 9 

Cicha 11 Os. Cicha 
droga wjazdowa do budynku przy ul. Cichej 11 

Lipowa 3-5 Lipowa 
początek: łuk przy trafostacji 
koniec: koniec ciągu garaży naprzeciw budynku nr 5 

Jeleniogórska 61 Jeleniogórska 
początek: wjazd od strony drogi krajowej nr 5 
wzdłuż: budynku Jeleniogórska 61 od strony balkonów 
koniec: skarpa przy szczycie budynku Jeleniogórska 61 

Osiedle Piastowska 
- Kilińskiego 

Osiedle Piastowska - Kilińskiego 
początek: wjazd od ulicy Skłodowskiej przed budynkiem Zarządu 
wzdłuż: parkingu i budynku Kilińskiego 2-6 
koniec: wyjazd do ulicy Kilińskiego 

Osiedle Piastowska 
- Kilińskiego 

Osiedle Piastowska - Kilińskiego 
początek: wjazd od ulicy Piastowskiej – Góry Parkowej 
wzdłuż: szczytów budynków Piastowska 9 i 3 
koniec: boisko osiedlowe 

Osiedle Piastowska 
- Kilińskiego 

Osiedle Piastowska - Kilińskiego 
początek: wjazd od ulicy Piastowskiej naprzeciw Pawilonu Handlowego 
wzdłuż: ciągu garaży 
koniec: ostatni garaż ciągu 

Osiedle Cegielniana Osiedle Cegielniana 
początek : wjazd z drogi gminnej na wysokości budynku Cegielniana 4a 
wzdłuż: chodnika między budynkami Cegielniana 4a i 4c 
koniec: zjazd na drogę gminną na wysokości budynku Cegielniana 4c 

 
 
Kontakt: tel. 601 523 382, 695 641 759 
                        

 


