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Pan Krzysztof Kleczka 

RADNY RADY MIASTA GLIWICE 

Za pośrednictwem  

BIURA RADY MIASTA 

W miejscu 

nr kor.  ZDM.15145.2021  

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM-AB.054.24.2021.GM  

 

Dotyczy: odśnieżanie  - przystanków autobusowych w Gliwicach 

 

W odpowiedzi na wniosek BR.0003.54.2021 (2) z dnia 12.02.2021 

roku, który wpłynął do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w dniu 

17.02.2021 roku dotyczący odśnieżania przystanków autobusowych  

w Gliwicach, Zarząd Dróg Miejskich informuje, że z uwagi  

na występowanie opadów wielkoskalowych o dużym natężeniu śniegu, 

deszczu oraz deszczu lodowego przy jednoczesnym spadku temperatur 

do średniej, około minus dziesięciu stopni Celsjusza, wszystkie firmy 

pracujące przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników na terenie miasta 

Gliwice, realizowały postanowienia Specyfikacji Istotnych 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 w rejonie nr 11, czyli 

odśnieżanie przystanków PKM na terenie miasta Gliwice jest firma 

Natezja Sp. z o.o. Sp.k., która stosuje się do zapisów umowy:  

„W pierwszej kolejności Wykonawca odśnieżał będzie przystanki komunikacji 

miejskiej oznaczone przez Zamawiającego gwiazdką „*” ujęte w załączniku 

do SIWZ 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 wiaty przystankowej. W przypadku uruchomienia Akcji Zima przy 

trwających opadów śniegu Wykonawca winien wykonywać prace w systemie 

pracy ciągłej nie dopuszczając do zalegania na powierzchni przystanków warstwy 

śniegu większej niż 8 cm.” 

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przygotowania do sezonu 

zimowego, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach korespondował 

z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, gdzie 

przekazano obustronnie dane teleadresowe oraz wskazano lokalizację 

miejsc niebezpiecznych. W celu koordynacji kierowcy PKM Gliwice  

w ocenie Zarządu Dróg Miejskich powinni o wszystkich niebezpiecznych 

sytuacjach, wynikających z warunków zimowych informować 

Dyspozytora PKM Gliwice, którego numer telefonu jest ujęty jako 

strategiczny dla tutejszego Zarządu. 

Dodatkowo informujemy, iż w przypadku interwencji zagrażającej 

życiu bądź zdrowiu, osoba będąca jej świadkiem powinna dokonać 

takiego zgłoszenia pod numerem alarmowym 112. Należy zauważyć, 

iż Dyspozytorzy PKM Gliwice wielokrotnie w trakcie tego sezonu 

zimowego kontaktowali się z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich  

w Gliwicach, zgłaszając różnego rodzaju interwencje, które nigdy nie 

pozostały bez reakcji ze strony pracowników Zarządu Dróg Miejskich  

w Gliwicach. 

 

 

  

 Anna Gilner 

 Dyrektor ZDM Gliwice 

 (Podpisano elektronicznie) 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Biuro Rady Miasta Gliwice (elektronicznie) 

2. Rzecznik Prezydenta (do wiadomości) 

3. ZDM aa. (Sprawę prowadzi: Grzegorz Milewski (32) 300 86 27) 


