Informacje o tym, co robimy zimą
Zespoły utrzymania dróg miasta Brampton są zawsze przygotowane na zimową aurę. W
przypadku opadów śniegu oczyszczamy drogi i chodniki zgodnie z kolejnością pierwszeństwa.

Jakie działania są
prowadzone?
Drogi z pierwszeństwem
odśnieżania
 z dużym natężeniem ruchu
(np. Main Street, Bramalea
Road)
 znajdują się na trasie
Brampton Transit/Züm
 przy których znajduje się
szkoła Peel Public lub
Separate

Mają pierwszeństwo odśnieżania w
przypadku opadów śniegu

Lokalne ulice i place z
zabudową mieszkalną

Rozpoczynamy, gdy tylko zostaną
ukończone prace w miejscach
posiadających pierwszeństwo

Kiedy?

Posypywane solą w przypadku,
gdy występuje taka potrzeba, a
następnie należy je odśnieżać w
sposób ciągły w przypadku opadów
śniegu

Posypywanie solą (mogą być
posypywane piaskiem w okresie
ekstremalnie zimnej pogody)

Realizowane w ciągu
24 godzin po ustaniu
opadów śniegu**

Odśnieżanie pługiem śnieżnym w
przypadku, gdy jednorazowa burza
śnieżna doprowadzi do utworzenia
się powłoki śniegu o grubości
przynajmniej 7,5 cm
Chodniki należące do miasta
 przy drogach z
pierwszeństwem odśnieżania
 przed parkami/obiektami
miejskimi
 z krawężnikami (bez
trawiastego bulwaru)
 za nieruchomością
 na drogach, przy których
znajdują się przystanki
autobusowe Brampton
Transit/Züm

Odśnieżanie pługiem śnieżnym i
posypywane piaskiem

Parkingi przy obiektach
rekreacyjnych

Posypywane solą i/lub piaskiem

Ścieżki w parkach
rekreacyjnych

Posypywane solą i/lub piaskiem
Odśnieżanie pługiem śnieżnym w
przypadku, gdy dojdzie do
utworzenia się powłoki śniegu o
grubości 7,5 cm

Realizowane w ciągu
48 godzin po ustaniu
opadów śniegu**

**Ww. wartości stanowią nasze docelowe poziomy obsługi. Obsługa może trwać dłużej –
do 48 godzin lub więcej w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.
Dziękujemy wszystkim dobrym sąsiadom, którzy robią to, co należy:
 usuwając śnieg i lód ze swoich chodników do godziny 11:00 w dniu po opadach śniegu
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usuwając śnieg z chodników przed oraz obok swojej nieruchomości, w przypadku
mieszkania na działce narożnej
niezrzucanie śniegu ze swojej nieruchomości na drogę lub chodnik
nieparkowanie na ulicy zanim nie zostanie ona posypana solą lub odśnieżona pługiem
(nawet w przypadku posiadania ważnego zezwolenia na parkowanie). Parkowanie na
ulicy w trakcie lub po opadach śniegu blokuje dostęp urządzeniom do odśnieżania i
służbom ratowniczym. Może dojść do wystawienia mandatu lub odholowania pojazdu .

Więcej informacji:
Nr telefonu: 311
(UWAGA: w przypadku potrzeby skorzystania z pomocy w innym języku, należy
wypowiedzieć nazwę swojego języka po angielsku. Wezwanie tłumacza nie
pociągnie kosztów dla Państwa.)
Email:
roads@brampton.ca
Web:
www.brampton.ca/snow
Twitter:
@BramptonSnow
Facebook:
BramptonRoads

Polish

