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Odpowiadając na zapytanie Pani Radnej dotyczące porządkowania i odśnieżania dróg 
informuję, że: 
1. Wykonywanie zimowego utrzymania pasów drogowych i placów oraz alejek 

w parkach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza obejmuje 
w szczególności: 
1) akcję czynną realizowaną przez cały okres sezonu zimowego, za który rozumie się 

okres od dnia zawarcia umowy ( 31 października 2011 r ) do 31 marca 2012 r; 
2 )pozimowe sprzątanie jezdni i chodników do dnia 15 maja 2012 r. 

2. Akcja czynna obejmuje wszystkie czynności związane z odśnieżaniem i likwidacją 
śliskości dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza. Jest ona podzielona na 
dwa zadania: 
1) zadanie nr 1 - obejmuje usuwanie skutków zimy na drogach gminnych o nawierzchni 

utwardzonej łącznie z chodnikami, których obowiązek utrzymania spoczywa na 
Gminie Miasta Zgierz. Drogi w tym zadaniu utrzymywane są w III standardzie. 62 
drogi zaliczane są do I kolejności odśnieżania, natomiast 66 dróg do II kolejności 
odśnieżania. 

2) Zadanie nr 2 - obejmuje zwalczanie skutków zimy na drogach o nawierzchni 
nieutwardzonej ( gruntowe oraz tłuczniowe ). Łącznie z chodnikami których 
obowiązek utrzymania spoczywa na Gminie Miasta Zgierz. Drogi w tym zadaniu 
utrzymywane są w V standardzie. 90 dróg w tym zadaniu są drogami I kolejności 
odśnieżania, natomiast 122 drogi zaliczane są do II kolejności odśnieżania. 

3. Ulice zlokalizowane na terenie Proboszczewic ujęte są w „Opisie przedmiotu 
zamówienia" dotyczącym wykonania zimowego utrzymania pasów drogowych i placów 
oraz alejek w parkach będących w zarządzaniu Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie 
zimowym 2011/2012 jako sklasyfikowane do utrzymania w III standardzie, II kolejności 
oraz V standardzie I kolejności utrzymania. 
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4. Działania w dziedzinie utrzymania zimowego dróg realizowane są na terenie miasta 
według schematu, gdzie priorytetem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania 
komunikacji miejskiej na głównych szlakach komunikacyjnych. Utrzymanie dróg na terenie 
Proboszczewic realizowane jest w zależności od potrzeb. W okresie od 18 do 26 stycznia 
2 0 12 r. czterokrotnie zlecano działania usuwania śliskości drogach gruntowych 
w obszarze Proboszczewic. Zlecenia dotyczyły pojedynczych ulic lub całych kwartałów 
terenu. 
5. Droga będąca w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi - u. Piątkowska utrzymywana 
jest w II standardzie zimowego utrzymania dróg. 
6. Droga krajowa nr 1 utrzymywana jest w II standardzie podwyższonym, a droga krajowa 
nr 71 w III standardzie zimowego utrzymania dróg. 
Do odpowiedzi na zapytanie dołączam wykaz standardów zimowego utrzymania dróg. 



Załącznik Nr 3 
do opisu przedmiotu zamówienia 

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC I CHODNIKÓW 
NA TERENIE ZGIERZA W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012 

Standard 
Opis warunków standardu Dopuszczalne odstępstwa od 

vt a u d M t - r l 11 

Standard 
Jezdnia Chodniki lub pobocza Śnieg Śliskość 

zim. 
I -czarna 

-przejezdność 
całodobowa 

-odśnieżona w 90% 
szerokości 

-posypana na całej 
długości 

-odśnieżone w 80% 
szerokości, posypane na całej 

długości 
-składowanie śniegu w sposób 

nie utrudniający przejścia 

-luźny do 2 godz. 
-błoto pośniegowe do 

4 godz. 
-zjeżdżony nigdy 

-zaspy nigdy 
do 2 godz. 

II -odśnieżona w 90% 
szerokości 

-posypana na całej 
długości 

-odśnieżone w 80% 
szerokości, posypane na całej 

długości 
-składowanie śniegu w sposób 

nie utrudniający przejścia 

-luźny do 4 godz. 
-błoto pośniegowe do 

6 godz. 
-zjeżdżony: 

występuje cienka w-
wa nie utrudniająca 

ruchu 

do 3 godz. 

-odśnieżona w 90°A 
szerokości 

-posypana na całej 
długości 

-odśnieżona w 90% 
szerokości 

-posypana na całej 
długości 

s/erokości 
-posypana na odcinkach 

decydujących o 
możliwości ruchu 

-odśnieżona w 90% 
szerokości 

odśnieżone w 80% 
szerokości, posypane na całej j 

długości 
-składowanie śniegu w sposób j 

nie utrudniający przejścia 

-odśnieżone w 80% 
szerokości, posypane na całej 

długości 
-składowanie śniegu w sposób 

nie utrudniający przejścia 

-odśnieżone w 80% 
szerokości, posypane na całej 

długości 
-składowanie śniegu w sposób 

nie utrudniający przejścia 

-luźny do 6 godz. 
-błoto pośniegowe do 

8 godz. 
-zjeżdżony: 

występuje cienka w-
wa nie utrudniająca 

ruchu 

-luźny do 8 godz. 
-błoto pośniegowe do 

10 godz. 
-zjeżdżony: 

występuje cienka w-
wa nie utrudniająca 

ruchu 

do 6 godz. 

do 8 godz. 

luźny do 10 godz 
błoto pośniegowe do 

12 godz. 
-zjeżdżony: 

występuje cienka w-
wa nie utrudniająca 

ruchu 

-luźny występuj -
zajeżdżony występuje 
-zaspy mogą lokalnie 

powodować 
utrudnienie w ruchu 

I do 10 i>odz. 

12 godz. 


