ZARZĄDZENIE NR 836/IK/2021
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej oraz zatwierdzenia planu prowadzenia Akcji
Zimowej na terenie Gminy Zabrze w sezonie zimowym 2021/2022
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648) i Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Zabrze, zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołać Miejski Komitet Akcji Zimowej na okres zimy 2021/2022 w składzie podanym
w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zatwierdzić Plan Akcji Zimowej dla Gminy Zabrze stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Zobowiązać Miejski Komitet Akcji Zimowej do:
- ustalenia zakresu współdziałania służb miejskich
nieruchomości przy usuwaniu skutków zimy,

z właścicielami

i zarządcami

poszczególnych

- koordynowania działań w razie ogłoszenia klęski żywiołowej.
§ 4. Zobowiązać Pełnomocnika Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej do składania na bieżąco Prezydentowi
Miasta informacji z przebiegu Akcji Zimowej.
§ 5. Zobowiązać Komendanta Straży Miejskiej do egzekwowania od odpowiedzialnych osób i podmiotów
obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć II Zastępcy Prezydenta Miasta.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Małgorzata Mańka-Szulik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 836/IK/2021
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 19 października 2021 r.
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Imię i Nazwisko
Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Miasta
Zabrze
Katarzyna Dzióba II Zastępca Prezydenta Miasta
Grzegorz Boral Naczelnik Wydziału
Infrastruktury Komunalnej
Grzegorz Janecki Główny Inżynier Miasta
Adam Kołatek Zastępca Dyrektora ds.
drogowych MZD
Aleksandra Rudawska Zastępca Dyrektora JGN
Zabrze
Bęben Ryszard Dyrektor ds. technicznoadministracyjnych MOSiR Sp. z o.o. Zabrze
Nadkomisarz Jarosław Bąk Komenda Miejska
Policji w Zabrzu
Artur Nowakowski Naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Brygadier Wojciech Dela Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP w Zabrzu
Andrzej Klepaczka Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział Gliwice Region SN i NN Zabrze
Wojciech Gąszczak Zastępca Kierownika
Wydziału Sieci ZPWiK
Lesław Złotorowicz Prezes ZPEC
Sp. z o.o.
Zbigniew Juskowiak Komendant Straży
Miejskiej w Zabrzu
Renata Lemańska Prezes ZBM-TBS
Sp. z o.o.
Adam Lubas Kierownik Rejonu, Tramwaje
Śląskie S.A.
Mirosław Kasprzyński Zakład Torów
i Sieci, Tramwaje Śląskie S.A.
Robert Pawłowski Podinspektor
w Wydziale Zarządzania Ruchem Zarząd
Transportu Metropolitalnego
Zbigniew Bartosiński Zastępca Kierownika
Gazowni w Rudzie Śląskiej

Funkcja
Przewodniczący

Telefon
32 3733416

Zastępca
Przewodniczącego
Pełnomocnik

32 3733356

Członek
Koordynator

32 2739758
32 2776888

Członek
Członek

32 3734810 w. 808
515-089-024
32 2716640 w. 118

Członek

47 854-32-12

Członek
Członek

32 3733493
32 3733388
32 2712020

Członek

32 3035215

Członek

32 2711647
693-707-350
32 7880301

Członek
Członek

32 3733357

Członek

32 2712451 w. 102
32 3701543
32 3733910

Członek

32 3311002

Członek

32 2704311 w. 150, 151
32 331-10-02
32 7438443

Członek
Członek

601-521-433
22 4443333 (infolinia)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 836/IK/2021
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 19 października 2021 r.
Plan Akcji Zimowej dla Gminy Zabrze na sezon 2021/2022
Plan Akcji Zimowej dla Gminy Zabrze na sezon 2021/2022
I. Organizacja, zadania i sposób prowadzenia Akcji Zimowej
1) Całością Akcji Zimowej kieruje Miejski Komitet Akcji Zimowej powołany Zarządzeniem Prezydenta
Miasta, w którego imieniu występuje II Zastępca Prezydenta patrz Zał. Nr 1 poz. 2.
2) Z ramienia Przewodniczącego Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej funkcję pełnomocnika sprawować
będzie Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej.
3) Z ramienia Przewodniczącego Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej funkcję koordynatora i nadzoru
prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Gminy Zabrze sprawować będzie Zastępca Dyrektora
ds. drogowych Miejskiego Zarządu Dróg.
4) Wykonawca wybrany w drodze przetargu do prowadzenia likwidacji skutków zimy w zakresie dróg
i placów objętych zimowym utrzymaniem przez MZD, jest zobowiązany do:
- organizacji i nadzoru służby dyspozytorskiej w zakresie prowadzenia Akcji Zimowej na ustalonych
trasach i terenach w zakresie objętym umową,
- utrzymania sprawnego sprzętu specjalistycznego i transportowego w stałym pogotowiu w ilości
określonej w SWZ stanowiącej załącznik do zawartej umowy,
- zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów chemicznych i nie chemicznych do usuwania
gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawania oblodzenia i śliskości pośniegowej,
- organizacji całodobowego pogotowia akcji zimowej.
5) Akcję Zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chodnikach realizować będą siłami
i środkami własnymi właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648)
i Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.
6) Kontrolę nad właściwą realizacją zadań usuwania skutków zimy sprawować będzie Straż Miejska
w Zabrzu.
II. Zadania Akcji Zimowej
1) Celem akcji jest likwidacja skutków zimy, a przede wszystkim zabezpieczenie przejezdności dróg,
zapewnienie ciągłości ruchu kołowego i pieszego we wszystkich możliwych warunkach pogodowych
poprzez:
- prowadzenie walki z gołoledzią, oblodzeniem i śliskością pośniegową poprzez stosowanie materiałów
sypkich i chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października
2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach
publicznych, ulicach i placach oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa,
- oczyszczanie miasta ze śniegu i błota pośniegowego,
- wywożenie śniegu z doraźnie wytypowanych miejsc i ulic.
2) Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. Przewodniczący Miejskiego Komitetu
Akcji Zimowej podejmuje decyzję w sprawie uruchomienia, przedłużenia, ograniczenia lub zniesienia
pogotowia zimowego w zależności od stanu uzasadnionego aktualną sytuacją atmosferyczną i prognozami
pogody.
III. Sposób prowadzenia Akcji Zimowej
W celu zwalczania skutków zimy przyjęto następujące stopnie zagrożenia zimowego:

- I stopień zagrożenia zimowego, który charakteryzuje się występowaniem następujących zjawisk
atmosferycznych:
deszczu, mżawki, mgły, (przy temperaturach nawierzchni bądź powietrza zagrażających
powstawaniu szronu, szadzi, gołoledzi, lodowicy), opadów śniegu lub śniegu z deszczem o warstwie
do 2,5 mm słupa wody (włącznie) w ciągu doby rozliczeniowej w oparciu o wskazania stacji meteo
Zamawiającego zlokalizowanej w centrum miasta Zabrze.
- II stopień zagrożenia zimowego, który charakteryzuje się występowaniem następujących zjawisk
atmosferycznych:
deszczu, mżawki, mgły, (przy temperaturach nawierzchni bądź powietrza zagrażających
powstawaniu szronu, szadzi, gołoledzi, lodowicy), opadów śniegu, śniegu z deszczem o warstwie
powyżej 2,5 mm słupa wody w ciągu doby rozliczeniowej w oparciu o wskazania stacji meteo
Zamawiającego zlokalizowanej w centrum miasta Zabrze.
Podczas występowania powyższych stopni zagrożenia zimowego akcję likwidacji skutków zimy na
ulicach, placach, miejscach newralgicznych, chodnikach, przystankach komunikacji miejskiej i innych
terenach prowadzą firmy wybrane w drodze przetargu. Natomiast właściciele, zarządcy nieruchomości
prowadzą likwidację skutków zimy na pozostałych chodnikach, osiedlach i innych terenach.
Kontrolę nad właściwą realizacją zadań usuwania skutków zimy, egzekwowanie obowiązków
w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników sprawuje Straż Miejska w Zabrzu.
W przypadku wystąpienia warunków pogodowych mających znamiona klęski żywiołowej
charakteryzującymi się całodobową ujemną temperaturą z równoczesnymi, ciągłymi, obfitymi opadami
śniegu powodującymi zakłócenia na drogach, włącznie do warunków nieprzejezdności, do akcji
włączone zostają wszystkie możliwe do uzyskania na terenie miasta siły i środki. Prezydent Miasta
wnioskuje do Wojewody o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.
IV. Koszty prowadzenia Akcji Zimowej
1) Koszty prowadzenia Akcji Zimowej na ulicach zaliczonych do I, II, III kolejności odśnieżania, koszty
zimowego utrzymania przystanków komunikacji miejskiej oraz chodników będących w utrzymaniu MZD
(zgodnie z podpisanymi umowami) pokrywa MZD ze środków budżetowych jednostki w zakresie
zawartych umów.
2) Koszty prowadzenia Akcji Zimowej na chodnikach i terenach pozostałych nieruchomości oraz osiedli,
ponoszą w ramach własnych sił i środków: właściciele nieruchomości, współwłaściciele, administratorzy,
użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
3) Utrzymanie przejezdności dróg zakładowych oraz finansowanie tych prac należy do obowiązków
poszczególnych zakładów pracy.
V. Zadania w zakresie przygotowania i prowadzenia Akcji Zimowej
1) Urząd Miejski w Zabrzu:
a) Wydział Infrastruktury Komunalnej:
- koordynuje całokształt prac przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w warunkach zimowych dla
zapewnienia ich sprawnego działania,
- doraźnie kontroluje funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
b) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:
- współdziała ze Strażą Miejską, Policją, służbami miejskimi, właścicielami i zarządcami
poszczególnych nieruchomości oraz Dyżurnymi Dyspozytorami Akcji Zimowej przy usuwaniu
skutków zimy,
- przekazuje zainteresowanym jednostkom niezbędne informacje przy usuwaniu skutków zimy,
- zgłasza zainteresowanym jednostkom stwierdzone stany zagrożenia,
- sporządzi w razie potrzeby nakazy zobowiązujące do udzielenia pomocy sprzętowej i transportowej
do prowadzenia Akcji Zimowej,

- koordynuje działania w przypadku ogłoszenia klęski żywiołowej.
2) Straż Miejska:
- systematycznie kontroluje drogi, chodniki, przystanki komunikacji miejskiej i tereny osiedli pod
kątem ich należytego stanu, utrzymania bezpieczeństwa i zwalczania skutków zimy,
- zgłasza zainteresowanym jednostkom stan zagrożenia,
- prowadzi nadzór przy współpracy Policji nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości,
współwłaścicieli, administratorów, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób
posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością - obowiązków wynikających z prowadzenia Akcji Zimowej,
- w stosunku do osób fizycznych i prawnych nie wywiązujących się ze swoich obowiązków
wynikających z aktualnych przepisów zastosuje sankcje przewidziane tymi przepisami.
3) Miejski Zarząd Dróg:
- koordynuje i nadzoruje całokształt prac realizowanych przez wykonawców świadczących usługi przy
usuwaniu skutków zimy w zakresie zawartych umów,
- współdziała ze służbami miejskimi, właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości przy
usuwaniu skutków zimy,
- dokonuje rozliczenia poniesionych kosztów w oparciu o zawarte umowy.
4) Miejska Komenda Policji i Państwowa Straż Pożarna:
- włączy swoich przedstawicieli do pracy w Miejskim Komitecie Akcji Zimowej z ich środkami
łączności i wprowadzi obowiązek zgłaszania do Dyżurnych Dyspozytorów Akcji Zimowej
występujących zagrożeń na drogach,
- udziela pomocy brygadom roboczym w kierowaniu ruchem na odcinkach ulic podlegających
oczyszczeniu lub ustalaniu objazdów zastępczych,
- dokonuje bieżących kontroli sposobu parkowania samochodów na ulicach objętych mechanicznym
odśnieżaniem oraz spowoduje usuwanie pojazdów niewłaściwie parkujących.
5) Zarządcy nieruchomości:
- opracują własny szczegółowy plan zabezpieczający prawidłowe utrzymanie budynków mieszkalnych
oraz odśnieżanie i usuwanie lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
- zabezpieczą urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne przed zamarzaniem oraz będą usuwać usterki
mające wpływ na zmniejszenie ocieplenia budynków,
- na bieżąco będą usuwać sople lodu i nadmiar śniegu z dachów budynków,
- zorganizują kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie Akcji Zimowej przez dozorców i innych
pracowników.
6) ZTM oraz Tramwaje Śląskie S.A.:
- zabezpieczą prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
- zgłoszą do Dyżurnych Dyspozytorów Akcji
nieprzejezdności ulic przez swoich dyspozytorów.

Zimowej

zagrożenia

śliskości

jezdni

oraz

7) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Gazownia
w Rudzie Śląskiej:
- odpowiada za bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania systemu gazowego.
8) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zabrzu:
- odpowiada za bieżące odśnieżanie i usuwanie śliskości ciągów pieszych przy zieleńcach miejskich
oraz alejek parkowych.

