
INFORMACJE ODNOŚNIE AKCJI „ZIMA” w GM. NOWOGARD

W sprawie odśnieżania  i uszorstniania nawierzchni jezdni oraz chodników, wpłynęło do Urzędu
Miejskiego sporo uwag i skarg. Dlatego też, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia i przekazujemy
Państwu najważniejsze informacje: 

1. Utrzymanie zimowe wykonuje się według standardów zimowego utrzymania, który 
uwzględnia znaczenie komunikacyjne dróg. Drogi gminne (jezdnie) posypywane są na 
zakrętach, wzniesieniach i skrzyżowaniach. Standaryzacja dróg jest potrzebna do określenia 
rodzaju  materiałów do posypywania, które mają wpływ w przetargu na deklarowaną cenę 
za świadczoną usługę, którą ma wykonać dana firma.

2. Jak  już wcześniej informowaliśmy, w mieście jest wiele kategorii dróg. Niemniej jednak 
pracownicy urzędu przyjmują wszystkie uwag i skargi, a następnie przekazują je 
odpowiednim służbą podległym czy to Marszałkowi  Województwa, Staroście itp. 

3. Nie  bagatelizujemy żadnych uwag, reagujemy na  każdy telefon. Zdarza się, że wysyłamy 
sprzęt na nie swoje drogi np. chodniki na drogach wojewódzkich. 

4. Niestety trzeba przyznać, że firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem, nie zawsze 
wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób właściwy (za późno rozpoczęta akcja, 
pominą niektóre fragmenty ulic itp. tłumacząc się awariami sprzętu oraz  braku możliwości 
wjazdu z powodu zaparkowanych samochodów na chodnikach oraz wąskich uliczkach - co 
pracownicy gminy monitorujący  prawidłowość wykonywania usług potwierdzają). Od 
trzech lat, jako jedyna firma składająca na to zadanie ofertę, a tym samym wybierana do 
wykonawstwa tych zadań, jest Przedsiębiorstwo Usług Transportowo Sprzętowych Daniel 
Zając z Wojcieszyna. (tel 667 146 793)

5. Do odśnieżania i uszorstniania  zatrudniani są również osadzeni z Zakładu Karnego oraz 
osoby wykonujące prace społeczno użyteczne, kierowane przez OPS. 

6. Należy przypomnieć o tym, że ustawa o utrzymaniu czystości  i porządku w gminie, nakłada
na właścicieli nieruchomości obowiązek odśnieżania i uszorstniania chodników przyległych 
do tych nieruchomości. Odśnieżanie wjazdów i dojść do posesji musi wykonywać ich 
właściciel. Dodajmy do tego, iż są również drogi osiedlowe oraz chodniki należące do 
spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot  mieszkaniowych, na których to ciąży obowiązek 
„akcji zima”. 

7. Działania firm prowadzących odśnieżanie oraz uszorstniania nawierzchni nie ma na celu 
likwidacji skutków zimy, bowiem jest to po prostu fizycznie niemożliwe, lecz jedynie ich 
łagodzenie. 

8. Oczywiście za wszystkie utrudnienia, wynikłe z naszej i nie naszej winy, gorąco 
przepraszamy, a wszelkie uwagi prosimy zgłaszać pod numer:
tel. 91 39 26 242 lub 91 39 26 243
kom. 600 318 463 

kierownik Tadeusz Fiejdasz
Wydział Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska


