Zarządzenie Nr 116/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 25 października 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2004/2005.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam program akcji zimowej na rok 2004/2005 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński


Załącznik do zarządzenia Nr 116/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 października 2004 r.

PROGRAM
akcji zimowej 2004/2005 na terenie miasta Zgierza

I. Zasady ogólne prowadzenia akcji zimowej.

§ 1. Program obejmuje zadania realizowanie w okresie od dnia 15 listopada 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. podejmowane w celu usunięcia skutków opadu śniegu, mrozu, odwilży itp. zjawisk występujących w rozmiarach utrudniających normalne korzystanie z usług komunalnych w warunkach zimowych tj.
1/ miejskiej komunikacji publicznej,
2/ użytkowania ulic, placów i dróg publicznych,
3/ utrzymanie porządku i czystości

§ 2. 1. Akcję zwalczania ślizgawicy i zgarniania śniegu podejmuje się natychmiast po wystąpieniu określonego zjawiska, przy czym:
1/ akcja zwalczania ślizgawicy trwa trzy godziny,
2/ akcja zgarniania śniegu trwa trzy i pół godziny.
2. W przypadku ciągłego opadu śniegu czas ten liczy się od momentu zaprzestania opadu. Nie znaczy to jednak, że w trakcie opadu nie prowadzi się działań zwalczania jego skutków.
3. Przy zgarnianiu śniegu, lodu i błota należy przestrzegać następujących zasad:
Właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu należy realizować poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

§ 3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

§ 4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z jezdni na chodnik.

§ 5. Zabrania się pryzmować świeże błoto na:
1/ przejściach dla pieszych,
2/ przystankach komunikacji miejskiej i PKS,
3/ skrzyżowaniach ulic,
4/ wokół urządzeń świetlnych,
5/ na pokrywach instalacji inżynieryjnych,
6/ w zatokach postojowych,
7/ w miejscach wyznaczonych na parking,
8/ we wjazdach do bram,
9/ przy zdrojach ulicznych w promieniu 1 m,
- wpustach deszczowych i kratkach ściekowych.

§ 6. Miejsce wywozu śniegu ustala się przy ul. Miroszewskiej do rzeki Bzury.

II. Kierownictwo akcji:

§ 7. 1. Dla koordynacji akcji zimowej powołuje się sztab oparty na Zespole Kierowania Likwidacją Skutków Nadzwyczajnych Zagrożeń powołanym Zarządzeniem Nr 85/91 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 października 1991 r.
2. W skład jego wchodzą:
Przewodniczący - Zastępca Prezydenta Miasta – Krzysztof Kwiatkowski,
Z-ca Przewodniczącego - Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Zgierza – Czesław Kubiak,
Członkowie:
	I Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu - Nadkomisarz Iwona Lewandowska - tel. 719-08-89,
	Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu - brygadier mgr inż. Bogusław Czekała - tel. 719-08-75,

Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 – mgr inż. Mirosław Pilarski - tel. 716-22-97,
Wydział Zarządzania Kryzysowego - Miejskie Centrum Reagowania Urzędu Miasta Zgierza - Naczelnik Wydziału – Jerzy Banach
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Zgierza – Przemysław Bloch

§ 8. W czasie trwania akcji zimowej funkcjonować będą:
Dyżurna Służba Prezydenta - tel. 716-34-34 - całodobowy
Dyżur Miejskiego Przedsiębiorstwa - tel. 716-41-19 - całodobowy
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.	tel. komórkowy: 0-609 117 644
	Dyżur „Wodociągów i Kanalizacji Zgierz" - tel. 715-12-96 - całodobowy

tel. komórkowy: 0-601 826 485
	Dyżur Przedsiębiorstwa Energetyki - tel. 716-40-09 - całodobowy

Cieplnej Sp. z o. o.                             tel. 716-22-69 - całodobowy
	Dyżur Zarządu Dróg Wojewódzkich - tel. (0-42) 616-22-87

91-823 Łódź, ul. Zawiszy 8/10 -	 fax – 616-22-88
	Dyżur Wydziału Drogownictwa Starostwa – tel. 715-69-50

Powiatowego, 95-100 Zgierz, ul. Długa 49	tel. komórkowy: 0-605 563 868
	Dyżur Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9
Rejon w Kutnie /odśnieża Zgierz/ - tel. 0-502 105 003
99-300 Kutno, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 - tel. (0-1033 24) 355-79-91
Baza Krośniewice – tel. (0-1033 24) 252-31-20 – tel. 0-502 105 007 (Pan Zieliński)

§ 9. Zadania wykonawców w zakresie odśnieżania.
Standardy zimowego utrzymania dróg na sezon 2004/2005 przedstawia zał. Nr 1 do Programu. Wybór określonego dla kategorii dróg standardu jest w gestii zarządcy drogi.
Ulice i rejony do odśnieżania przedstawia zał. Nr 2 do  Programu.
Wykaz ulic i placów z podziałem na kolejność odśnieżania i wykonawców przedstawia zał. Nr 3 do Programu.
Obsługę przystanków komunikacyjnych i odpowiedzialnych za ich utrzymanie przedstawia zał. Nr 4 do Programu.

§ 10. Inne zadania głównych wykonawców.
1/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu:
Jako realizujące podstawowe zadania związane z oczyszczaniem ze śniegu, lodu itp.
	zgromadzi na dzień 15 listopada 2004 r. 80% przewidzianych do zużycia środków i materiałów do zabezpieczenia akcji zimowej,

zabezpieczy niezbędny sprzęt ręczny w ilości potrzebnej do oczyszczania dla grup pracy zorganizowanej,
dokona do 15 listopada 2004 r. uzgodnień z zarządcami nieruchomości odnośnie gromadzenia, wywozu nieczystości w przypadkach silnych opadów śniegu poprzez ustalenia nowych miejsc skomasowanego gromadzenia pojemników.
2/ "Wodociągi i Kanalizacja Zgierz" Sp. z o. o.:
	do dnia 15 listopada 2004 r. dokona przeglądu, naprawi i oczyści wpusty uliczne oraz dokona trwałego ich oznaczenia,

prowadzić będzie systematyczną kontrolę ich drożności i utrzymania przez okres zimy w pełnej sprawności.

§ 12. Do zadań przedsiębiorstw i instytucji uczestniczących w akcji należy usuwanie śniegu i gołoledzi z chodników przed przedsiębiorstwami na zasadach ogólnych.

III. Finansowanie akcji zimowej.

§ 13. 1. Finansowanie akcji zimowej realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgierzu Sp. z o. o. w odniesieniu do dróg gminnych prowadzone jest ze środków budżetu miasta na zasadach zawartych w umowach pomiędzy Prezydentem Miasta Zgierza a w/w jednostką.
2. Finansowanie akcji zimowej realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Zawiszy 8/10 odbywa się ze środków tej instytucji.
3. Finansowanie akcji zimowej realizowanej przez Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Długa 49, odbywa się ze środków tej instytucji.
4. Finansowanie i utrzymanie we właściwym stanie dróg krajowych na odcinku miasta Zgierza podlega kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta Nr 9.

Załącznik Nr 1

Standardy zimowego utrzymania dróg na sezon 2004/2005
Standard
Opis stanu utrzymania drogi
Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk


śnieg
śliskość zimowa
1
Jezdnia czarna:
- sucha
- mokra
Przejezdność całodobowa
Dot. jezdni i poboczy
- luźny                     - 2 godz.
- błoto pośniegowe  - 4 godz.
- zajeżdżony            - nigdy
- zaspy                     - nigdy
- gołoledź                - 2 godz.
- szron                     - 2 godz.
- sadź                       - 2 godz.
- pośniegowa           - 4 godz.
- lodowica                - 4 godz.
2
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na całej długości
- luźny                      - 4 godz.
- błoto pośniegowe  - 6 godz.
- zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)
- gołoledź                - 3 godz.
- szron                      - 3 godz.
- sadź                       - 3 godz.
- pośniegowa           - 6 godz.
- lodowica                - 6 godz.
3
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami i koleją,
- odcinkach o nach. 4%,
- przystankach autob.
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
- luźny                      - 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
- zaspy, języki śniegowe
- lokalnie                  - 6 godz.



Utrudnienia dla samoch. osobowych
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź                - 6 godz.
- szron                     - 6 godz.
- sadź                       - 6 godz.
- pośniegowa           - 6 godz.
- lodowica                - 6 godz.
4
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu 
- luźny                    - 8 godz.
- zajeżdżony           - występuje
- języki śnieżne      - występują
- zaspy                    - 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź                - 8 godz.
- pośniegowa           - 10 godz.
- lodowica                - 8 godz.
5
Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony jeden pas ruchu w wyk. mijanek.
Jezdnia posypana na odcink. decydujących o możliwości ruchu
- luźny                 - 16 godz.
- zajeżdżony        - występuje
- nabój śnieżny    - występuje
- zaspy                 - występują do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź                  - 8 godz.
6
Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.
- luźny                - występuje
- zajeżdżony       - występuje
- nabój śnieżny   - występuje
- zaspy                - występują do 48godz
W miejscach wyznaczonych:
- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu         – 2 godz.


Załącznik Nr 2

Ulice i rejony do odśnieżania.

A. 
Na drogach gminnych (lokalnych miejskich) - akcję zimową realizuje:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu ul. Łęczycka 24 - odpowiedzialny Pan Leszek Jadczak - tel. 716 41 19; 0-601 344 115
ul. Leopolda Staffa
ul. Juliana Tuwima
ul. Łąkowa
ul. Stanisław Dubois
ul. Antoniewska – od ul. Konstantynowskiej do GZP
Plac Targowy
ul. Stefana Cezaka – od ul. Długiej do ul. Dubois
ul. Sosnowa
ul. Cegielniana
ul. Stępowizna (łącznie z dojazdem do GZP Rudunki)
ul. Przedwiośnie
ul. Rudnicka
ul. Jana Kochanowskiego – od ul. Lucjana Szenwalda do ul. Zegrzanki
Parking przy Al.Armii Krajowej
ul. Wschodnia
ul. Wincentego Witosa
ul. Bazylijska
ul. Grotnicka
ul. Obr. Warszawy
ul. Jedlicka
ul. Miodowa
ul. Kontrewers
ul. Aniołowska
ul. Jaśminowa
ul. Irysowa
Plac Kilińskiego
Stary Rynek
ul. Zachodnia
ul. Kazimierza Pułaskiego
ul. Stefana Żeromskiego
chodnik ul. Długiej od wiaduktu kolejowego do ul. Joachima Lelewela
przejście od ul. Długiej do pawilonu handlowego przy Al. Armii Krajowej
ul. Piaskowice
ul. Kocidłowska
ul. Malinka
ul. Stanisława Pieczyraka
ul. Ogrodnicza
ul. Ciosnowska
ul. Boczna
ul. Proboszczewice
ul. Henryka Dąbrowskiego
ul. Gabriela Narutowicza
ul. Gołębia
ul. Księdza Szczepana Rembowskiego
ul. Juliusza Słowackiego
ul. Michała Ossowskiego
ul. Kolejowa
ul. Jana Śniechowskiego
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki
ul. Henryka Sienkiewicza
ul. Henryka Barona
ul. Rajmunda Rembielińskiego
ul. Sadowa
ul. Spacerowa
ul. Powstańców Śląskich
ul. Witkacego
ul. Kamienna
ul. Parzęczewska /szpital - Staffa/

UWAGA: w zależności od sytuacji Zlecający zastrzega sobie prawo wskazania innych terenów.

Na drogach gminnych (lokalnych) przyjęto następujące standardy zimowego utrzymania:
- STANDARD 3: dla dróg gminnych (lokalnych miejskich) utwardzonych
- STANDARD 5: dla dróg gminnych (lokalnych miejskich) nieutwardzonych.

B.
Na drodze wojewódzkiej, jaką jest ul. Piątkowska zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Zawiszy 8/10 - akcja zimowa zrealizowana jest w ramach sił i środków własnych instytucji. Bezpośredni nadzór sprawuje Obwód Drogowy Uniejów, Pan Krzysztof Chaberski - tel. (0-1033 63) 288 80 09.
Wykonawcą jest ............................................................................................
STANDARD UTRZYMANIA   ........

C.
Na drogach powiatowych, których zarządcą jest Starosta Powiatowy w Zgierzu, ul. Długa 49 akcja zima realizowana jest w ramach własnych sił i środków instytucji. Bezpośredni nadzór sprawuje ....................................... - tel. 715 69 50; tel. komórkowy: 0-605 563 868;
Wykonawcą jest ...........................................................................................
	ul. Parzęczewska /Piotra Skargi - szpital/

ul. Piotra Skargi
ul. Łęczycka - odcinek nie będący trasą Nr 1
ul. Długa - odcinek Pl. Stary Rynek - Stefana Cezaka
ul. Kazimierza Piłsudskiego
ul. Konstantynowska
ul. 1 Maja
ul. Szczawińska
ul. Łagiewnicka
ul. Chełmska
ul. Stefanii Kuropatwińskiej
ul. Romualda Mielczarskiego
ul. Targowa
ul. Urocza
ul. Wiosny Ludów
ul. Jana Kasprowicza
ul. Przemysłowa
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
ul. Arkadiusza Musierowicza

UWAGA: dla dróg powiatowych przyjęto następujące standardy zimowego utrzymania:
STANDARD UTRZYMANIA   .....

D.
Na drogach krajowych, których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9- akcja zimowa realizowana jest w ramach własnych sił i środków instytucji:
Na drodze Nr 1 (ciąg ulic: Ozorkowska, Łęczycka, Armii Krajowej, Łódzka) i na drodze Nr 71 (ciąg ulic: Aleksandrowska, Sieradzka, Krótka, 3 go Maja, Cezaka, Długa) bezpośredni nadzór sprawuje Obwód Drogowy w Krośniewicach - Pan Lech Zieliński - tel. (0-24) 252 31 20, tel.kom.0-502 105 007.
Wykonawcą robót jest ....................................................................

STANDARD UTRZYMANIA: droga Nr 1 -......       droga Nr 71 - ......

Załącznik Nr 3

I Kolejność odśnieżania.

a) trasy autobusowe
"1" – Leopolda Staffa – Juliana Tuwima – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - Parzęczewska - Targowa - Aleksandrowska - Sieradzka - Al. Armii Krajowej - Długa –Stefana Cezaka - Kolejowa - 3-go Maja - 1-go Maja – Powstańców Śląskich.
Trasa "1" od pętli przy ul. Powstańców Śląskich – Powstańców Śląskich- Łódzka - 1-go Maja - 3-go Maja - Kolejowa – Stefana Cezaka - Długa - Łęczycka – Piotra Skargi -Parzęczewska – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – Juliana Tuwima - Leopolda Staffa.
"3" - Konstantynowska – Jana Śniechowskiego – Księdza Jerzego Popiełuszki - Długa - Łagiewnicka - Chełmska - Sadowa.
"4" – Leopolda Staffa – Juliana Tuwima – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - Aleksandrowska - Sieradzka – Henryka Barona - Konstntynowska – Jana Śniechowskiego - Łódzka - 1-go Maja - Piłsudskiego – Rajmunda Rembielińskiego – Henryka Sienkiewicza - Ossowskiego - Szczawińska - Przemysłowa - Kasprowicza - Piątkowska - Musierowicza - Gałczyńskiego - Tuwima - Staffa.
"5" – Leopolda Staffa – Juliana Tuwima – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego -Parzęczewska - Targowa - Aleksandrowska - Sieradzka - Al. Armii Krajowej - Długa - 1-go Maja – Józefa Piłsudskiego - Szczawińska.
Trasa "5" od pętli przy ul. Szczawińskiej - Szczawińska – Józefa Piłsudskiego - 1-go Maja - Długa - Łęczycka – Piotra Skargi - Parzęczewska – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – Juliana Tuwima – Leopolda Staffa.
"6" – Leopolda Staffa – Juliana Tuwima – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – Arkadiusza Musierowicza - Piątkowska - Al. Armii Krajowej - Długa – Księdza Jerzego Popiełuszki – Jana Śniechowskiego, Konstantynowska.
"8" – Leopolda Staffa – Juliana Tuwima – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego -Musierowicza - Piątkowska – Jana Kasprowicza - Przemysłowa - Szczawińska - Ossowskiego - Sienkiewicza - Rembielińskiego - Piłsudskiego - 1-go Maja - Łódzka - Śniechowskiego - Konstantynowska - Barona - Aleksandrowska - Gałczyńskiego - Tuwima - Staffa.
"51" - Staffa - Tuwima - Gałczyńskiego - Musierowicza - Piątkowska - Piłsudskiego - 1-go Maja - Długa.
b) inne trasy
- ul. Łąkowa
- ul. Stanisława Dubois
- ul. Antoniewska – od Konstantynowskiej do GZP
- ul. Plac Targowy
- ul. Stefana Cezaka od ul. Długiej do Stanisława Dubois
- ul. Stępowizna
- ul. Przedwiośnie
- przejście od ul. Długiej do pawilonu przy Al. Armii Krajowej
- ul. Rudnicka
- ul. Jana Kochanowskiego – od ul. Lucjana Szenwalda do ul. Zegrzanki
- ul. Wschodnia
- ul. Wincentego Witosa
- ul. Bazylijska
- ul. Grotnicka
- ul. Obr. Warszawy
- ul. Jedlicka
- ul. Miodowa
- ul. Kontrewers
- ul. Aniołowska
- ul. Jaśminowa
- ul. Irysowa
- ul. Witkacego
- ul. Targowa
- ul. Stefanii Kuropatwińskiej
- ul. Romualda Mielczarskiego
- ul. Wiosny Ludów
- ul. Spacerowa
- ul. Powstańców Śląskich.
- ul. Andrzeja Struga

II. kolejność odśnieżania
- Plac Kilińskiego
- Stary Rynek
- ul. Zachodnia
- ul. Kazimierza Pułaskiego
- ul. Stefana Żeromskiego
- ul. Długa - chodnik od wiaduktu PKP do ul. Joachima Lelewela
- ul. Twarda
- ul. Urocza - ul. Księdza Szczepana Rembowskiego – od ul. Spacerowej do ul. Spółdzielczej
- ul. Leśmiana
Pozostałe ulice w mieście odśnieżane są w III kolejności.

Załącznik Nr 4

OBSŁUGA PRZYSTANKÓW

Finansowanie i utrzymanie we właściwym stanie przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej w Zgierzu podlega kompetencjom Miejskim Usługom Komunikacyjnym w Zgierzu, Plac Kilińskiego 7.

