
INFORMACJA ZARZĄDU DRÓG I MOSTÓW
w zakresie pozimowego i zimowego oczyszczania miasta

I. Oczyszczanie pozimowe

Program  pozimowego  oczyszczania  dróg  rozpoczął  się  10  marca.  Prace  odbywają  się  głównie
w godzinach nocnych. W ciągu dnia firmy zobowiązane są realizować zadanie w sposób najmniej 
wpływający na płynność ruchu.

Podjęte działania polegają na oczyszczeniu jezdni wraz z krawężnikami lub opaskami drogowymi.  
Obejmują  one  także  odcięcie  darni  za  krawężnikiem,  zaś  w  przypadku  chodników  dodatkowo 
usunięcie pozostałości roślinności

W pierwszej kolejności zostały oczyszczone ulice:  Mickiewicza (ul. Kunickiego do ul. Wyzwolenia), 
ul.  Wyzwolenia,  ul.  Dywizjonu  303,  ul.  Lotnicza,  ul.  Długa,  ul.  Zelwerowicza,  ul.  Tumidajskiego,
ul. Niepodległości, ul. Dożynkowa.

Do końca tygodnia oczyszczone zostaną:

al.  Solidarności,  al.  Warszawska,  al.  Tysiąclecia,  al.  Witosa,  ul.  Lubartowska,  ul.  Podzamcze,
ul. Unicka, ul. Wyzwolenia, ul. Długa, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Głuska, ul. Kunickiego, ul. Nowy 
Świat,  ul.  Wrotkowska,  ul.  Inżynierska,  ul.  Smoluchowskiego,  ul.  Kruczkowskiego,  ul.  Głęboka,
ul.  Pagi,  ul.  Spadochroniarzy,  al.  Kraśnicka,  ul.  Bohaterów  Monte  Cassino,  ul.  Jagiellońska,
al.  Racławickie,  ul.  Lipowa,  ul.  Krakowskie  Przedmieście,  ul.  Prymasa  S.  Wyszyńskiego,
ul. Kowalska, ul. Furmańska, ul. Cyrulicza, ul. Zamojska,

Szacowany koszt  – ok. 800 tys zł.

II. Usuwanie dzikich wysypisk

Działania związane z usuwaniem  dzikich wysypisk  prowadzone są w ścisłej  współpracy z eko-
patrolem Straży Miejskiej. Tylko w tym roku zlikwidowanych zostało już ok. 40 „dzikich wysypisk” co 
kosztowało ok 35 tys  zł.  Znajdowały się  one na ulicach:  Granitowej,  Armii  Krajowej,  Zawilcowej, 
Działkowej,  Pliszczyńskiej,  Rapackiego,  Stary  Gaj,  Sowińskiego,  Głuskiej,  Wita  Stwosza, 
Nadrzecznej,  Dziesiątej,  Kruczkowskiego,  Mickiewicza,  Choiny,  al.  Kraśnickiej,  Puławskiej, 
Południowej,  Zgodnej,  Garbarskiej,  Przesmyk,  Turystycznej,  Pliszczyńskiej,  Dywizjonu  303, 
Diamentowej,  Nałęczowskiej,  Cisowej,  Szewskiej,  Technicznej,  al.  Sikorskiego,  Wodnej, 
Agronomicznej, Wolińskiego,Krokusowej, Różanej, Jana Sawy, Wygodnej.

Środki przeznaczone na to zadanie -  300 tys zł.

III. Kosze na śmieci

Na terenie miasta znajduje się 1821 koszy ulicznych. Z czego:
• w 2012 roku zakupiono 400 sztuk
• w 2013 roku zakupiono 400 sztuk 
• w 2014 roku zakupiono 300 sztuk

W tym roku planowane jest dostawienie kolejnych 410 sztuk koszy w ramach zadania zgłoszonego 
do Budżetu Obywatelskiego.

IV. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg

Porównanie ostatnich sezonów zimowych:



Działania Zima 2012/2013 Zima 2013/2014 Zima 2014/2015
Zimowe  utrzymanie  ulic  – 
koszt w zł

11.820.000 zł 5.200.000 zł 5 500 000 zł

Utrzymanie  składowiska 
śniegu

82.000 zł 27.000 zł 32 400 zł

Zużyta sól 11.000 ton 4.100 ton 2 .745 ton

Koszty zima 2014/ 2015;
ryczałty – 1,63 mln zł (w tym marzec)
odśnieżanie jezdni - 1,94 mln zł
odśnieżanie chodników – 0,78 mln zł
oczyszczanie w okresie ustąpienia warunków zimowych – 1,20 mln zł 

Razem 5,55 mln zł 

IVa. Bieżące naprawy nawierzchni

Zgodnie z podpisanymi umowami firmy mają na bieżąco patrolować ulice i bez wezwania wypełniać  
ubytki,  które  mogą  doprowadzić  do  powstania  uszkodzeń  pojazdów.  Do  tej  pory  do  Zarządu 
zgłoszono 10 szkód wywołanych ubytkami w nawierzchni.

Powstałe w okresie rozmarzania ubytki były na bieżąco wypełniane na co zużyto 300 ton materiałów

Niezależnie od działań związanych z naprawami nawierzchni jezdni, naprawiane są również drogi 
gruntowe,  których  jest  prawie  120  km.  Naprawy  polegają  na  uzupełnianiu  ubytków  kruszywem
i  destruktem.  Po  wyschnięciu  nawierzchni   planowane  jest  również  profilowanie  i  zagęszczanie 
nawierzchni  części  ulic  oraz  wypełnianie  ubytków  betonem  asfaltowym  w  nawierzchniach  już 
ulepszonych destruktem.

Następnie, po wiosennym przeglądzie ulic, będą realizowane naprawy nawierzchni w technologii tzw. 
"na gorąco", polegające na wycięciu ubytku frezarką i wypełnieniu betonem asfaltowym.

Po dokonaniu napraw planowane jest odnowienie oznakowania poziomego

IVb. Planowane remonty ulic i chodników:

remont  ul.  Prymasa  S.  Wyszyńskiego  wraz  z  zabezpieczeniem  skarpy  (2  000  000  zł),  remont 
chodnika  w ul.  Zana (131 625 zł),  remont  chodnika  w ul.  Staffa  (292 500 zł),  remont  ul.  Pana  
Wołodjowskiego wraz z budową zatok parkingowych (500 000 zł), remont ul. Kleeberga (900 000 zł), 
remont  chodnika  w  ul.  Gospodarczej  (250  000  zł),  remont  jezdni  ulic:  Romanowskiego
i Paśnikowskiego (900 000 zł), remont chodnika w ul. Szkolnej (300 000 zł), remont jezdni ul. Zdrowej 
(200 000 zł).

Środki przeznaczone na remonty ulic – 5,5 mln zł 

V. Zieleń w pasie drogowym

Trawniki objęte stałym utrzymaniem są systematycznie koszone i podlegają stałej kontroli w zakresie 
usuwania z nich śmieci, połamanych gałęzi i innych zanieczyszczeń. W chwili obecnej działania te są 
wzmożone.

Ponadto, po okresie zimowym planowane jest odtworzenie zniszczonych przez parkujące pojazdy 
trawników np przy ul. Skłodowskiej, ul. F. Chopina, czy al. Unii Lubelskiej.


