
Załącznik Nr 2
   do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta 

Nr  0151 / 149 /2006  z dnia 31 października 2006 r.

W Y T Y C Z N E
prowadzenie Zimowego Utrzymania Dróg 2006/2007

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

I. Zimowe  utrzymanie  dróg na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  -  Leszczyny 
na drogach  lokalnych miejskich i lokalnych gminnych prowadzić będzie Zakład Gospodarki 
Komunalnej  i  Mieszkaniowej.  Uruchomienie  dyżurów  w  Zakładzie  nastąpi  na  polecenie 
Dyrektora w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni dróg. 
Nadzór nad poprawnym przebiegiem zimowego utrzymania dróg w zakładzie pełnić będzie 
Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej - Kazimierz Skuta oraz Mistrz „służby drogowej” 
mgr  inż.  Aleksander  Zwolski,  którzy  opracują  szczegółowe  harmonogramy  dyżurnych 
technicznych  wyznaczonych  przez  Dyrektora  Zakładu  w  następującym  ruchu  ciągłym  - 
całodobowo.
Od 4.11.2005 r. zostaną wprowadzone dyżury bierne dyżurnych technicznych i kierowców w 
godz.  od   1500 -  700 (  dni  wolne  od  pracy  całodobowo)  będące  pogotowiem  zimowego 
utrzymania dróg.
Pogotowie  zobowiązuje  pracownika  do  natychmiastowego  zgłoszenia  się  do  dyspozycji 
dyżurnego i podjęcia wyznaczonych czynności.

II. Sposoby łączności:
Zimowe  utrzymanie  dróg  będzie  prowadziło  swoją  działalność  całodobowo  pod 
numerami telefonów: 4311-232; 4311-440 .

1. Łączność między dyżurnymi, obsługą sprzętu i służbami pomocniczymi odbywać się 
będzie:

a) ustnie
b) telefonicznie
c) za pomocą radiotelefonów

2. Koordynacja  działań  z  wytypowanymi  na  sołectwa  i  dzielnicach  rolnikami 
dysponującymi sprzętem do odśnieżania prowadzona będzie poprzez:

a) powiadomienie ustne
b) powiadomienie telefoniczne

3. W celu  prawidłowego zabezpieczenia  chodników i  dojść  do  budynków na  terenie 
dzielnicy  Leszczyny  i  Czerwionka,  dyżurni  techniczni  będą  koordynować  prace 
sprzątaczek  oraz  wyznaczonych  służb  w  zakresie  posypywania  i  odśnieżania 
chodników.

4. Harmonogramy pracy robót zimowego utrzymania dróg dyżurów czynnych i biernych 
zatwierdza Dyrektor Zakładu.



III. Sprzęt zimowego utrzymania
1. Wykazy  sprzętu  zimowego  utrzymania  dróg  będących  w  dyspozycji  ZGKiM  oraz 

pracującego  na  terenie  sołectw  i  dzielnic  gminy  stanowi  załącznik  Nr  1.  do 
wytycznych.

2. Umowy najmu sprzętu na sezon 2006/2007 zatrudnionego na terenie dzielnic i sołectw 
będą zawierane przez ZGKiM - osoba odpowiedzialna: p. Kazimierz Skuta

3. Wykaz wynajętego sprzętu do odśnieżania dróg lokalnych gminnych załącznik Nr 2 do 
wytycznych.

4. Pełną gotowość sprzętu do zimowego utrzymania ustala się na 4.11.2006r.
IV. Roboty przygotowawcze i zapasy materiałowe
1. Rozwiezienie skrzyń z piaskiem i ich ustawienie  - termin 10.11.2006 r.
2. Wyposażenie  wyznaczonych  pracowników  w  odzież  ochronną  zimową,  sprzęt 

i narzędzia - termin 4.11.2006 r.
3. Ustala się minimalne zapasy materiałów uszorstniających oraz środków chemicznych:

a) piasek 100,0 t
b) żużel   50,0 t
c) chlorek sodu    5,0 t

Dział Gospodarki Mieszkaniowej do 10.11.2006 r. zapewni piasek dla 
sprzątaczek  do  posypywania  chodników  wzdłuż  posesji  /wykorzystanie  piasku 
z piaskownicy/.

V. Kolejność wykonywania prac zimowego utrzymania będzie się odbywać na podstawie 
standaryzacji  dróg  określonej  w  załączniku  do  Zarządzenia  Burmistrza  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka Leszczyny.

VI.  W  sytuacji  klęski  żywiołowej  lub  zdarzeń  nadzwyczajnych   Zespół  d/s  spraw 
zimowego  utrzymania  dróg  będzie  koordynował  działania  z  Zespołem  Zarządzania 
Kryzysowego. 


