Załącznik nr 9 do SIWZ

WYKAZ ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW, CIĄGÓW PIESZYCH, SCHODÓW
I KŁADEK DLA PIESZYCH NA TERENIE GMINY SKOCZÓW W SEZONACH ZIMOWYCH
2018/2019 i 2019/2020
Niniejszy wykaz określa zasady oczyszczania ze śniegu i lodu oraz likwidację śliskości na
chodnikach, ciągach pieszych, kładkach i schodach w okresie zimowym przez Gminę Skoczów.
Zadania „akcji zimowej” określa Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn.
zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005r
nr 230 poz. 1960).
Ustalenia:
1. Oczyszczanie ze śniegu chodników, kładek, schodów i innych terenów polega na odgarnięciu
śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Chodniki, ciągi piesze,
schody i kładki powinny być odśnieżone do 12 godzin po ustaniu opadów śniegu, a w przypadku
ciągłych opadów w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez pieszych.
2. Materiałem ustalonym do uszarstniania chodników i kładek dla pieszych jest piasek, który
należy niezwłocznie usunąć z chodników po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
3. Kategorycznie zabrania się wjeżdżania ciężkiego sprzętu na chodniki.
4. Utrzymywanie łączności w sytuacjach wymagających koordynacji działań prowadzi się
telefonicznie. W przypadku przerwania łączności telefonicznej wykorzystana będzie łączność
organów Policji i Straży Pożarnej w Skoczowie.
5. Ustala się, że jednostką wykonawczą „Akcji zimowej” jest wybrany w drodze przetargu
„Prowadzący” akcję.
6. Do obowiązków „Prowadzącego” należy:
 Patrolowanie kontrolne chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych.
 Utrzymanie w stałej gotowości brygad roboczych oraz sprawnego taboru sprzętowego.
 Prowadzenie dokumentacji wynikającej z umowy na prowadzenie „Akcji Zimowej”.
 Odbieranie komunikatów prognoz pogody (teleksy i komunikaty radiowe) oraz rejestrowanie
lokalnych warunków atmosferycznych w książce stanów pogody.
 Wpisywanie do książki dyżurów wszystkich informacji, kontroli i poleceń.
 Dokonywanie w ustalonych w umowie rejestrach szczegółowych wpisów w zakresie stanów
pogody, pracy sprzętu, brygad roboczych i zużycia materiałów oraz przedkładanie każdorazowo
powyższe do akceptacji osobom określonym w SIWZ.
7. Termin gotowości brygad roboczych, środków transportu i sprzętu ustala się na dzień:
1) w sezonie zimowym 2018/2019r.: od dnia podpisania umowy,
2) w sezonie zimowym 2019/2020r.: od dnia 15.10.2019r.
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Ustala się następujący wykaz chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla
pieszych w ciągach dróg gminnych do utrzymania w sezonach zimowych
2018/2019 i 2019/2020.

ulica, teren
ul. Mickiewicza
łącznik
łącznik

opis
od Ronda (ul. Targowa do dworca PKP) – chodniki na całym
odcinku strona lewa i prawa
od ul. Mickiewicza (koło PKP) do ul. Górny Bór - ścieżka dla
pieszych w stronę sklepu „LIDL”
od ul. Wiślańskiej do ul. Gustawa Morcinka (ścieżka dla
pieszych wzdłuż Bładnicy), + schody przy moście nad Bładnicą
w ciągu ul. Mickiewicza

szacunkowa
długość km
0,38
0,17
0,65

ul. Podkępie

chodnik lewa i prawa strona

0,53

ul. Łęgowa

chodnik lewa i prawa strona

1,06

ul. Powstańców
Śląskich

chodnik prawa strona

0,45

ul. Łęgowa – ul. Powstańców Śl.

0,09

ul. Łęgowa - ul. Harcerska

0,05

Ścieżka i „molo” –
tereny rekreacyjne
G. Bór - stawy

ścieżka wokół stawów oraz dojście do wyspy

0,76

ul. Harcerska

ścieżka rowerowa obok Harcówki

0,49

ul. Gustawa
Morcinka
Skwer przed
TESCO
– ul. G. Morcinka

chodnik na całym odcinku obie strony

1,54

chodnik

0,12

ul. Ciężarowa

chodnik miejscowo lewa i prawa strona + ścieżka w stronę
przedszkola „Karolcia”

1,50

ul. Z. Kossak Szatkowskiej

od ul. Cieszyńskiej do ul. Podlesie, od ul. Objazdowej do
przychodni zdrowia

łącznik
łącznik

ul. Schodowa

0,72
0,20

al. Jana Pawła II

od ul. Wspólnej na Kaplicówkę (jedna strona)

0,35

trakt spacerowy
Szlak
Sarkandrowski

pomiędzy ul. Objazdową i ul. Z. Kossak-Szatkowskiej

0,27
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ul. Stary Targ

chodnik wokół „ Banku Spółdzielczego” + chodnik przez skwer
„prof. J. Pietera” + chodnik prowadzący do dworca
autobusowego + chodnik w kier. stacji paliw Orlen

0,29

Park P. Tendery

ścieżka parkowa

0,15

Park nad Wisłą

ścieżki parkowe + przejście podziemne + schody z obu stron
przy przejściu podziemnym + ciągi piesze przy przejściu

0,76

Park Tryton

ścieżki parkowe

0,33

wlot do rzeki Wisły
Park Biszorskiego
W rejonie „starej Gazowni” – ul. Harcerska
SP nr 8 ul. Harcerska

0,08

kładka nad rzeką
Wisła

w ciągu ul. Sportowej

0,06

ul. Rzeczna

od ronda do ul. Kiczyckiej – chodnik miejscowo strona lewa
i prawa

0,35

ul. Osiedlowa

chodnik miejscowo lewa i prawa strona

0,61

droga boczna od
ul. Góreckiej do
pływalni „DELFIN

chodnik prawa strona

0,08

ul. Sportowa

chodnik miejscowo lewa i prawa strona

0,27

ul. Słoneczna i ul.
Południowa

chodnik miejscowo lewa i prawa strona

ul. Kukucza

chodnik lewa strona

kładki nad rzeką
Bładnicą (4 szt.)

0,67
0,10
suma

13,08
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