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Dotyczy: nieodśnieżone zatoki postojowe dla autobusów 

 

W odpowiedzi na wniosek BR.0003.816.2022 z dnia 02.01.2023 

dotyczący nieodśnieżonych zatok autobusowych, Zarząd Dróg Miejskich 

w Gliwicach informuje, iż na przystankach autobusowych na ul. Lipowej 

w pobliżu targowiska nie znajduje się zatoka autobusowa, dlatego 

tutejsza jednostka prosi o sprecyzowanie zgłoszenia, które powinno 

zawierać dokładną lokalizację i datę, aby tutejszy Zarząd mógł do 

takiego zgłoszenia odnieść się. 

Jednocześnie informujemy, iż do tutejszej jednostki nie wpłynęły 

inne skargi dotyczące złego odśnieżania zatok autobusowych. 

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oznajmia, iż z uwagi  

na występowanie opadów wielkoskalowych o dużym natężeniu śniegu 

wszystkie firmy pracujące przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników 

na terenie miasta Gliwice, realizowały postanowienia Specyfikacji 

Warunków Zamówienia do zimowego utrzymania w niezbędnym 

zakresie, zapewniając utrzymanie przejezdności oraz pracując nad  

utrzymaniem możliwości korzystania z pozostałej infrastruktury 

zlokalizowanej w pasie drogowym. Wykonawcą realizującym prace 

związane z odśnieżaniem Przystanków Komunikacji Miejskiej na terenie 

miasta Gliwice jest Firma Usługowa „Sebcio” Andrzej Alamoda, która 

stosuje się do zapisów umowy, tj. „W pierwszej kolejności Wykonawca 

odśnieżał będzie przystanki komunikacji miejskiej oznaczone przez 

Zamawiającego gwiazdką „*” ujęte w załączniku do SWZ W-1-Rejon 11. 

Przystanek komunikacji miejskiej w ramach zimowego utrzymania to 



prostokąt o wymiarach 30 mb na 4 mb przyjmując wiatę przystankową, 

a jeżeli nie ma wiaty to słupek przystankowy jako środek tego obszaru. 

Wykonawca na przystankach, gdzie nie może spełnić powyższego 

warunku, wykona prace na powierzchni umożliwiającej swobodne 

wsiadanie i wysiadanie pasażerów z autobusu. Wykonawca  

ma obowiązek do 3 godzin na przystankach oznaczonych gwiazdką oraz 

do 6 godzin na pozostałych, od momentu ustania opadów usunąć śnieg, 

lód do nawierzchni właściwej przystanku oraz zabezpieczyć powierzchnię 

przed śliskością zimową. W przypadku obfitych opadów śniegu 

Wykonawca ma obowiązek usunąć nadmiar (powyżej 10 cm) śniegu 

 z zadaszenia wiat przystankowych. W przypadku uruchomienia Akcji 

Zima przy trwających opadach śniegu Wykonawca winien wykonywać 

prace w systemie pracy ciągłej nie dopuszczając do zalegania 

 na powierzchni przystanków warstwy śniegu większej niż 8 cm.” 

 Dodatkowo informujemy, iż interwencje nieodśnieżonego 

przystanku albo zatoki autobusowej można przekazywać telefonicznie 

bezpośrednio do pracowników nadzorujących prace przy zimowym 

utrzymaniu dróg pod numerami: 

1. Koordynator zespołu: Andrzej Razmus, tel.: 607 606 225 

2. Zastępca koordynatora: Ryszard Hanzel, tel.: 667 096 122 

3. Inspektor: Grzegorz Milewski tel.: 607 608 832 
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