Działania służb miejskich Brampton w warunkach zimowych
Gdy pada śnieg, służby miejskie działają w sposób następujący:
 Najpierw służby miejskie odśnieżają i posypują solą główne drogi. Zaliczają się do nich
najważniejsze drogi o największym natężeniu ruchu, drogi, którymi prowadzą trasy
autobusów sieci Brampton Transit/Züm, lub przy których mieszczą się szkoły państwowe
lub wyznaniowe należące do rejonu Peel.
 Gdy główne drogi są oczyszczone, służby miejskie posypują solą ulice osiedlowe. Są to
ulice w rejonie Państwa zamieszkania. Ulice osiedlowe:
 są odśnieżane jedynie wtedy, gdy podczas jednego opadu śniegu spadnie co
najmniej 7,5 cm (3 cale) śniegu; jest to równe średnicy krążka hokejowego lub
nieco więcej niż wynosi średnica piłki do krykieta;
 nie są odśnieżane w takim stopniu, by odsłonić gołą nawierzchnię, jak ma to
miejsce w przypadku głównych dróg; po odśnieżeniu ulicy osiedlowej
pozostająca na niej warstewka śniegu jest rzeczą normalną.
 Służby miejskie odśnieżają i posypują piaskiem ścieżki rekreacyjne w parkach oraz
chodniki, które znajdują się:
 przy głównych drogach;
 przy trasach autobusów sieci Brampton Transit/Züm;
 przed miejskim parkiem lub za Państwa posesją;
 bezpośrednio przy drodze oddzielone krawężnikiem (gdy nie występuje pas
zieleni między chodnikiem a drogą).
Za wszelkie inne chodniki odpowiadają właściciele nieruchomości.
Służby miejskie starają się przywrócić właściwy stan wszystkich dróg, chodników i ścieżek w
ciągu 24 godzin od ustania opadów śniegu. Ten czas może się przedłużyć w przypadku
szczególnie trudnych warunków pogodowych.

Mieszkańcy mogą przyczynić się do zmian na lepsze, jeśli:
 uprzątną chodniki przed swym domem i obok domu do godziny 11:00 w dniu
następującym po opadach śniegu;
 nie będą usuwać śniegu sprzed swojej posesji na drogę lub chodnik;
 w dniu odbioru śmieci oczyszczą miejsce do wystawienia swoich pojemników na końcu
drogi dojazdowej do posesji lub przy krawężniku głównej drogi; nie należy stawiać
pojemników na śmieci na chodniku lub na drodze;
 podczas opadów śniegu nie będą parkować na ulicy, dopóki nie zostanie ona odśnieżona
lub posypana solą; służby miejskie nie mogą utrzymać ulic we właściwym stanie, jeżeli
parkują na nich samochody.

Bądźmy w kontakcie!

 Zapraszamy do odwiedzenia strony www.brampton.ca/snow dotyczącej działań
związanych z warunkami zimowymi, w tym całodobowych aktualizacji dotyczących
odśnieżania.
 Zapraszamy do śledzenia profilu @CityBrampton na Twitterze i polubienia strony City of
Brampton na Facebooku.

