Informacja o „Akcji Zimowej” prowadzonej przez Departament Zarząd Dróg Urzędu
Miejskiego w Elblągu w sezonie 2017/2018.
Zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg w mieście w sezonie zimowym 2017/2018
realizuje:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1
w ramach umowy Nr DZD/UD-30/2017 r. pn. „Zimowe i letnie utrzymanie dróg w mieście
Elblągu” podpisanej w dniu 30.06.2017 r., która obowiązuje do dnia 30.04.2020 r.
Do obowiązków Wykonawcy usługi zimowego utrzymania dróg należy m.in.:
utrzymanie całodobowego dyżuru zimowego, zapobieganie i zwalczanie ślizgawicy
i gołoledzi, zgarnianie śniegu i błota pośniegowego, posypywanie piaskiem i środkami
uszorstniającymi nawierzchnię jezdni i chodników, wywóz nadmiernej ilości śniegu oraz
pozimowe podczyszczanie jezdni i chodników planowane na marzec i kwiecień 2018 r.
Zimowym utrzymaniem objęto ok 216 km jezdni dróg, ok. 20% wszystkich chodników
położonych w ciągach dróg publicznych ( odśnieżanie pozostałej części chodników to
zadania właścicieli i zarządców do nich przyległych), a także 281 przystanków komunikacji
zbiorowej ( tramwajowe i autobusowe).
Jezdnie dróg objętych zimowym utrzymaniem podzielono na III kolejności odśnieżania
kierując się znaczeniem komunikacyjnym danych ulic. Natomiast chodniki i przystanki
komunikacji zbiorowej utrzymywane przez Miasto podzielono na II kolejności.
Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżenia jezdni zaliczonych do I kolejności
w czasie do 3 godz. od momentu ustania opadów śniegu i 2 godzin od stwierdzenia
wystąpienia zjawiska atmosferycznych powodujących śliskość tj. lodowica, gołoledź. Czas
odśnieżania jezdni zaliczonych do II kolejności odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej
nie może przekraczać 6 godz. od ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk
atmosferycznych powodujących śliskość. Jezdnie zaliczone do III kolejności odśnieżania
odśnieżane będą interwencyjnie w przypadku zaistnienia potrzeby.
Natomiast czas odśnieżania i likwidowania śliskości na chodnikach i przystankach
komunikacyjnych zaliczonych do I kolejności nie może przekroczyć 3 godz. od chwili
ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych: gołoledzi, ślizgawicy,
lodowicy, śliskości śniegowej i pośniegowej. Chodniki i przystanki zaliczone do II kolejności
odśnieżania mają być odśnieżone w czasie 6 godzin od chwili ustania opadów śniegu.
Podczas trwania sezonu zimowego EPGK utrzymywać będzie dyżur całodobowy w zakresie
zimowego utrzymania dróg oraz punkt informacyjno-dyspozycyjny przy ul. Szańcowe 1.
Na podstawie Planu Technicznego Akcji Zimowej przygotowanego przez Wykonawcę i
przedłożonego Zamawiającemu do zatwierdzenia w dniu 10.10.2017 r. Departament Zarząd
Dróg Przeprowadził kontrolę stopnia przygotowania Konsorcjum do sezonu zimowego.
Skontrolowano m.in. ilość i stan techniczny pojazdów niezbędnych przy prowadzeniu AZ na
drogach, a także ilość środków jakie zostały zabezpieczone do zwalczania śliskości zimowej.
W trakcie prowadzenia akcji zima na drogach Wykonawca zgodnie z umową zapewni:





8 szt. piaskarko-solarek z pługiem odśnieżnym – zimowe utrzymanie jezdni
7 szt. pojazdów z pługiem odśnieżnym – zimowe utrzymanie jezdni
10 szt. pojazdów z pługiem (w tym część z rozsypywarkami środków
uszorstniających) – zimowe utrzymanie chodników
 inny sprzęt niezbędny przy realizacji usług zimowego utrzymania tj. ładowarki,
samochody samowyładowcze i dostawcze
oraz
 materiały do zwalczania śliskości zimowej w postaci soli drogowej, piasku,
mieszanki piasku i soli oraz roztworu solanki
co potwierdza gotowość Wykonawcy do sezonu zimowego zgodnie z obowiązującą umową.
Na terenie Elbląga nie tylko DZD prowadzić będzie „akcję zima”. Prowadzić ją również
będą właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości tj. m.in. Spółdzielnie i
Wspólnoty Mieszkaniowe.
Za egzekwowanie obowiązków zimowego utrzymania przez wszystkich właścicieli
nieruchomości odpowiedzialna będzie Straż Miejska w Elblągu.

