
PLAN ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH  2016/2017 

 

  

 Świadczenie usług odbywać się będzie według zapotrzebowania, sprzętem Wykonawcy 

wskazanym po dokonaniu przez Urząd Gminy Niemce  zgłoszenia telefonicznego lub faksem. 

 

I. Poprzez zimowe utrzymanie rozumie się zapewnienie możliwości  korzystania z dróg i 

chodników w okresie zimowym polegające w szczególności na: 

1) zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej)  

2) odśnieżanie nawierzchni jezdni  

 

II. Zamawiający wprowadzi na czas trwania akcji zimowej następujące stopnie gotowości 

zimowego utrzymania :  

1) stopień "A" - dyżur całodobowy  

2) stopień "B" - dyżur 16-sto godzinny  

3) stopień "C" - dyżur 8-mio godzinny 

 

III. Planuje się odśnieżanie dróg w następującej  kolejności: 

- drogi będące w sieci dróg gminnych prowadzące do budynków i obiektów 

użyteczności publicznej: w szczególności  Zakłady Opieki Zdrowotnej, Szkoły, 

Przedszkola 

- drogi gminne będące w sieci dróg gminnych    

- drogi gminne  wewnętrzne  

 chodniki 

 

IV. Pełnienie dyżuru pogotowia akcji zimowej.  

 

Za odśnieżanie  Gminy Niemce odpowiedzialne są następujące firmy:  

 

a) Rejon 1. Firma odpowiedzialna za odśnieżanie: Krzysztof Smolarz P.P.H.U. 21-003 

Ciecierzyn 135.  

 
Telefon kontaktowy: Pan Krzysztof Smolarz: 603 956 002 lub 81 756 29 10 

 

 
b) Rejon 2:   USŁUGI TRANSPORTOWE I ROBOTY ZIEMNE Sławomir Wronka Kolonia 

Stoczek 14 21-025 Niemce.  

 
Telefon kontaktowy: Pan Andrzej Wronka: 695 399 324 i 

Pan Sławomir Wronka: 605 331 575  

 
c) szczegółowy podział na rejony stanowi załącznik nr 1 do niniejszego planu odśnieżania  

 

Mieszkańcy Gminy Niemce mają możliwość informowania pracowników Urzędu Gminy  

Niemce  o aktualnych stanach przejezdności dróg i chodników gminnych  oraz zagrożeniach 

na drogach spowodowanych warunkami atmosferycznymi pod nr tel. (81) 756-15-74  

każdego dnia  pracy w  godzinie 8:00 i 15:00  

 

V. Za  szkody powstałe  w dobrach osób trzecich na skutek zarówno wykonania, jak i nie 

wykonania lub niewłaściwego wykonania prac związanych z prowadzeniem odśnieżania – 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 



VI. Zimowym utrzymaniem objętych jest: 

a. drogi gminne – około 140 km, 

b. drogi lokalne – około 20 km, 

c. chodniki – około 10 km. 

 

VII. Rejon 1 ,Rejon 2 ; orientacyjny wykaz dróg i chodników przewidzianych do odśnieżania 

obrazuje mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 1  

 

VIII. Zamawiający zastrzega wyłączenie części obszaru określonego w przedmiocie 

zamówienia z odśnieżania przez Wykonawcę i odśnieżanie tego obszaru sprzętem 

Zamawiającego (t.j. sprzętem Zakładu Gospodarki Komunalnej)  

 


