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Przewodniczący Rady
Miasta Zgierza

W nawiązaniu do terminarza posiedzeń Rady Miasta Zgierza w miesiącu maju 2017r.,
w załączeniu przesyłam informację na temat przeprowadzonej Akcji Zima na terenie Gminy
Miasto Zgierz w okresie 2016/2017r.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJTNY
Biuro Rady Miasta Zgierza

Wpłynęło dnia.

Zgierz, dnia 16 maja 2017r.

Pan Radosław Gajda
Przewodniczący Rady
Miasta Zgierza
dot.: informacji na temat prowadzonej „Akcji Zima" na terenie Gminy Miasto Zgierz
(stan na dzień 16 maja 2017r.)
Zarządzeniem Nr 288/VI1/2016 z dnia 17.10.2016r. Prezydenta Miasta Zgierza został
powołany Miejski Zespół Koordynacyjny do spraw Zimy („Akcja Zima") na terenie Gminy Miasto
Zgierz.
W dniu 31.10.2016r. zawarto porozumienie nr 8/2016 pomiędzy Powiatem Zgierskim i Gminą
Miasto Zgierz w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu
zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielania dotacji
przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przyjętych zadań.
Przed przystąpieniem do Akcji Zima uzyskano od poszczególnych zarządców dróg całodobowe
(również w dni wolne i święta) telefony do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie
akcji zimowej. Kontaktami tymi dysponowali dyspozytorzy MPGK, Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Straży Miejskiej oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Zgierza.
Numery telefonów zostały także podane do publicznej wiadomości.
Umowa na wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem została podpisana z
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu. Zawarto w niej
szczegółowe regulacje dotyczące jej realizacji, wykaz dróg gminnych i powiatowych, chodników,
alejek parkowych oraz parkingów, dróg wewnętrznych oraz chodników przylegających do
nieruchomości pozostających we władaniu Gminy Miasto Zgierz, zdrojów ulicznych wskazanych do
zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2016/2017. Szczegółowy zakres prac określał warunki
wykonania akcji czynnej, zasady obowiązujące w ramach akcji czynnej, uwagi co do realizacji zadania
oraz wykaz nawierzchni jezdni i chodników do poziomowego sprzątania. Ponadto wskazane zostały
standardy odśnieżania oraz materiały stosowane w utrzymaniu zimowym uwzględniające instrukcje
wykonywania prac na terenach objętych gwarancją.
W zakresie utrzymania infrastruktury drogowej akcję zimowego utrzymania dróg na terenie
miasta Zgierza sprawowali:
- drogi krajowe - ul. Łódzka, Armii Krajowej, Łęczycka (od Armii Krajowej do Ozorkowskiej),
Ozorkowska, Aleksandrowska, Sieradzka, 3 Maja, Cezaka (od 3 Maja do Długiej), Długa (od
Cezaka do granic miasta Zgierza) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Łodzi, Rejon Drogowy w Kutnie;
- droga wojewódzka - ul. Piątkowska - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi;
- drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta Zgierza - ul. Piłsudskiego,
Szczawińska, Wiosny Ludów, Konstantynowska, Rondo Sybiraków, Gałczyńskiego,
Musierowicza, Kasprowicza, Przemysłowa, Urocza, Piotra Skargi, Parzęczewska (od Piotra
Skargi do ul. Parzęczewskiej 40), Targowa, Chełmska, Łagiewnicka (od Długiej do
Chełmskiej), Kuropatwińskiej - zgodnie z Porozumieniem Nr 3/2015 z dnia 13 listopada
2015r. oraz Porozumieniem Nr 8/2016 z dnia 31 października 2016r., zawartym pomiędzy
Powiatem Zgierskim i Gminą Miasto Zgierz - Prezydent Miasta Zgierza, dla którego zadanie
wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu;
- drogi gminne w granicach administracyjnych miasta Zgierza - Prezydent Miasta Zgierza, dla
którego zadanie wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Zgierzu. Spółka Miejska wykonywała zadania w okresie od dnia 10.11.2016r. do dnia

06.12.2016r. na podstawie zlecenia nr IR.10/2016 oraz od dnia 07.12.2016r. do dnia
31.05.2017r. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisanej
umowy Nr IR.7011.87.1024.2016.
Zgodnie z Umową, akcja zima składała się z akcji czynnej oraz pozimowego sprzątania.
Z uwagi na wcześniejsze zakończenie czynnej akcji zima, pozimowe sprzątanie dróg gminnych i
powiatowych jest realizowane od dnia 15 marca 2017r.
Czynna akcja zimowa trwała od dnia 14.11.2016r. do 26.02.2017r.
Na zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych oraz dróg wewnętrznych,
przeznaczono kwotę: 876.960,68 zł, w tym:
- na drogi gminne: 642.741,96 zł;
- na drogi powiatowe: 176.042,60 zł;
- na drogi wewnętrzne: 58.176,12 zł.
Poniesione koszty na akcję zima na dzień 16.05.2017r. wynoszą:

Rok

Drogi wewnętrzne oraz
chodniki przylegające do
nieruchomości pozostające
we władaniu GMZ

Miesiąc

Drogi i chodniki
gminne

Drogi i chodniki
powiatowe

Październik

-

-

-

Listopad

-

-

-

Grudzień

85.958,88 zł

29.042,60 zł

501,00 zł

razem:

85.958,88 zł

29.042,60 zł

501,00 zł

Styczeń

194.932,50 zł

95.501,20 zł

-

Luty

89.483,05 zł

31.061,70 zł

9.553,39 zł

Marzec

-

-

646,03 zł

Kwiecień

58.100,60zł

-

-

Maj

-

-

-

razem:

342.516,15 zł

144.815,75 zł

10.199,42 zł

428.475,03 zł

173.858,35 zł

10.700,42 zł

2016

2017

Razem:
(2016r. i 2017r.)
Razem: gminne,
powiatowe oraz
wewnętrzne:

602.333,38 zł

Zgodnie z zawartą umową, czynną akcją zima na drogach będących w zarządzie Prezydenta
Miasta Zgierza kierował dyspozytor tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgierzu
Sp. z o. o., który reagował na zgłoszenia i uwagi mieszkańców, Miejskiego Zespołu Koordynującego,

Straży Miejskiej w Zgierzu, firmy „MARKAB" oraz Wydziału Inwestycji i Rozwoju i Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza.
Pozimowe sprzątanie koordynuje Wydział Inwestycji i Rozwoju (drogi publiczne) oraz Wydział
Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa (drogi wewnętrzne i tereny miejskie).
Rozliczenia czynnej akcji zima dokonywały ww. Wydziały odpowiednio pod kątem zakresu
swoich działań.
Ponadto z uzyskanych informacji od poszczególnych gestorów sieci, administratorów nieruchomości
oraz Straży Miejskiej wynika, że:
a)

w zakresie infrastruktury tramwajowej i komunikacji nie wystąpiły problemy i utrudnienia
związane z utrzymaniem zimowym;

b)

w zakresie bezpieczeństwa na drogach Straż Miejska podczas czynnej akcji zima przyjęła 216
interwencji dotyczących zimowego utrzymania dróg i chodników położonych na terenie
Gminy Miasto Zgierz. Realizując powyższe zadania funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu
pouczyli 71 sprawców wykroczeń, 12 ukarali grzywnami w postępowaniu mandatowym,
przeciwko 5 skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zgierzu. W 15
przypadkach interwencje odnotowano jako niepotwierdzone, w 6 przypadkach odstąpiono
od ukarania, a 2 interwencje jeszcze nie zostały zakończone. Natomiast w 105 przypadkach
informację o nieusunięciu śliskości i nieodśnieżaniu w/w elementów pasów drogowych
przekazywano na bieżąco do odpowiednich zarządców dróg tj. Gmina Miasto Zgierz, Zarząd
Dróg Wojewódzkich oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w celu usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości;

c)

w zakresie spraw komunalnych Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa nie
miał

problemów

z

zimowym

utrzymaniem

wewnętrznych ciągów

komunikacyjnych.

Natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej poinformowało, iż przed
okresem zimowym pracownicy techniczni spółki dokonali bieżących napraw konserwacyjnych
w budynkach, w tym zabezpieczono stolarkę okienną i drzwiową oraz ocieplono rurarz
instalacji wod-kan w nieogrzewanych częściach wspólnych obiektów. W samym

okresie

zimowym poza pracami wskazanymi powyżej przede wszystkim usuwano skutki zimy tj.
zabezpieczano chodniki wzdłuż budynków oraz inne ciągi komunikacyjne poprzez odśnieżanie
i posypywanie piaskiem jak również na bieżąco usuwano występujące nawisy śnieżne oraz
sople;
d)

w zakresie spraw sieci cieplnej PEC - Zgierz poinformował, iż na terenie miasta Zgierza nie
wystąpiły żadne awarie sieci i systemów ciepłowniczych;

e)

w zakresie spraw sieci wodno - kanalizacyjnej, Spółka Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz
poinformowała, iż w okresie zimowym wystąpiło 12 awarii sieci wodociągowej. Miejsca
wystąpienia awarii zostały zabezpieczone, a powstałe oblodzenia jezdni, chodników i
poboczy były na bieżąco posypywane środkami rozmrażającymi. Wszystkie awarie zostały
usunięte, miejsca w których były prowadzone prace zostały uprzątnięte. W wyniku długo
utrzymujących się ujemnych temperatur powietrza wystąpiło 5 przypadków zamarznięcia
zdrojów ulicznych, które sukcesywnie rozmrażano lub wymieniano. Wszystkie zdroje były na
bieżąco kontrolowane, a oblodzone miejsca w ich pobliżu posypywano piaskiem.
Oprócz wymienionych powyżej awarii sieci wodociągowej w opisywanym okresie wystąpiło
16 awarii na przyłączach wodociągowych oraz 12 zatorów na sieci kanalizacji sanitarnej, które
nie miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego dla
mieszkańców miasta Zgierza.

W trakcie występowania roztopów na bieżąco rozmrażano i czyszczono wpusty deszczowe.

Wnioski:
Warunki pogodowe w okresie zimowym 2016/2017 były bardzo zmienne. W porównaniu z
analogicznym okresem roku ubiegłego, wystąpiły obfitsze opady śniegu, niższe temperatury, często
poniżej -20 stopni C. Często występowało zjawisko oblodzenia dróg i chodników, co znacznie
utrudniało prowadzenie czynnej akcji zima. Jednak pomimo trudnych i zmiennych warunków
pogodowych, wszystkie drogi były przejezdne, a chodniki umożliwiały bezpieczne poruszanie się po
Sprzęt używany w akcji zima pozostawał w pełnej gotowości. Dzięki zainstalowanemu
systemowi GPS, dyspozytor MPGK mógł na bieżąco kontrolować pracę pługopiaskarek, co pozwalało
skutecznie zarządzać taborem i dostosowywać miejsce prowadzenia czynnej akcji zima do potrzeb.
Organizacja pracy i koordynacja ze strony dyspozytora MPGK Sp. z o.o. zdała egzamin.
Nie zanotowano większych trudności w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz w działaniu
urządzeń infrastruktury technicznej.

