Lądek – Zdrój 2018-11-20
Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy
Lądek – Zdrój w sezonie 2018/2019
1. Miasto Lądek Zdrój
Zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta zajmować się będą:
Lądeckie Usługi Komunalne na drogach gminnych.
Wykonywanie z.u.d. na terenie miasta będzie realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem
zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Lądek – Zdrój w sezonie 2018/2019
Zimowe utrzymanie dróg w tym akcja zimowa, realizacja zadań związanych z przygotowaniem
siły roboczej, sprzętu technicznego i materiałów niezbędnych do:
a) sprawowania stałego pogotowia,
b) oczyszczania ze śniegu, lodu i błota nawierzchni ulic, placów, chodników, schodów ogólno
miejskich,
c) zwalczaniem ślizgawicy,
d) w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych, bieżące usuwanie zanieczyszczeń
wynikających z normalnego bytowania ludzi i jako skutków prowadzenia zwalczania śliskości
(piasek, mieszanka solno – piaskowa itp.),
prowadzonych zgodnie z planem ,,zima”, który winien określać:
1. osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg zimowego oczyszczania, zakres ich zadań i
sposoby współdziałania,
2. prace przygotowawcze do zimowego oczyszczania,
3. jednostki i zasady współpracy jednostek biorących udział w planie,
4. tereny podlegające zimowemu oczyszczaniu ręcznemu i mechanicznemu,
5. zasady pierwszeństwa ulic i rodzaj wykonywanych czynności oraz najdłuższe dopuszczalne
okresy czasu niezbędne do usunięcia prawdopodobnych zdarzeń atmosferycznych,
6. stanu pogotowia zimowego,
7. niezbędne zatrudnienie i wyposażenie w środki techniczne podstawowe i pomocnicze jednostek
biorących udział w zimowym oczyszczaniu,
8. punkty garażowania sprzętu oraz zaopatrzenia w materiały do zwalczania skutków zimy,
9. miejsca wyładunku wywożonego śniegu
10. wykaz firm posiadających sprzęt i samochody ciężarowe zobowiązane do świadczenia
wywozu śniegu w stanie takiej konieczności.
1. plan zimowego utrzymania dróg przez Lądeckie Usługi Komunalne:
Burmistrz zatwierdził przedłożony przez Lądeckie Usługi Komunalne, plan z.u.d., przy
zachowaniu następujących warunków:
wprowadza się czasową zmianę, na okres zimowy, organizacji ruchu:
na ulicach: Kościelnej, Jadwigi, Zwycięstwa, Leśna, Żwirki i Wigury obowiązywać będzie zakaz
zatrzymywania się. W przypadku ulicy Kościelnej, ZBK dla stałych mieszkańców, przygotuje
plac do parkowania na zapleczu budynku nr 3 – 9.
Na ulicach: Zamkowa do Kopernika i Kopernika (prawa strona w kierunku wyciągu)
obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się.
Na ulicach Zdrojowa i Słodowa (do ul. Strażackiej) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania
się w określonych godzinach 600 ÷ 1300,
na ulicach: Cienista, Strażacka, Przechodnia, Bema, Brzozowa, Trzech Wieszczy oraz
Świerczewskiego w określonych godzinach 400 ÷ 800,
ul. Rynek i Słodowa od ul. Strażackiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się
W naszej ocenie jest to przedsięwzięcie konieczne w celu usprawnienia pracy oraz uzyskania
efektów w zapewnieniu odpowiednich standardów zimowego utrzymania.
Ponadto:
1.

Spółka Lądeckie Usługi Komunalne zabezpieczy sprzęt do załadunku i wywozu nadmiaru
śniegu aby uniknąć nadmiernego jego gromadzenia i zawężania przepustowości ulic szczególnie
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w części zwartej staromiejskiej. Wywóz nadmiaru śniegu będzie wykonywany w ramach
dodatkowego zlecenia złożonego przez Gminę.
2.
na obszarze Rynku i przyległych ulic około rynkowych o nawierzchni z kostki granitowej
warunkowo zezwala się na stosowanie piasku do posypywania, ponieważ nie ma możliwości
zabezpieczenia na ten cel miału kamiennego z kamieniołomu Lutynia, który nie prowadzi już
działalności.
3.
wskazane zostało miejsce wywozu nadmiaru śniegu na placu w sąsiedztwie muru cmentarnym
przy ul. Ogrodowej.
4.
została również przesłana do Zarządu Dróg Powiatowych, tych samych jak ubiegłej zimy
zasadach i zakresie, propozycja w sprawie zamiennego wykonywania akcji
zimowej,
zgodnie z którą Gmina Lądek - Zdrój przejmie do zimowego utrzymania drogę
powiatową
3252– odcinek od drogi wojewódzkiej 392 w kierunku do kompostowni, a
Zarząd
Dróg
Powiatowych zamiennie przejmie do zimowego utrzymania drogę gminną w Kątach
Bystrzyckich – odcinek powyżej Kościoła do
ostatnich zabudowań – przedłużenie drogi
powiatowej nr 3252
W sprawie z.u.d. dróg powiatowych obejmujących ulice: Kłodzka, Ogrodowa, Kościuszki (do
budynków Nadleśnictwa), Ostrowicza, Orla, Pl. Mariański, Lipowa i Konopnickiej Powiat
Kłodzki zleci ich utrzymanie spółce Lądeckie Usługi Komunalne.
.
Gmina Lądek Zdrój
- Drogi gminne:
Zimowym utrzymaniem dróg przez gminę na terenie gminy zostały podobnie jak w latach
ubiegłych objęte następujące miejscowości: Trzebieszowice, Skrzynka, Radochów,
Stójków, Lutynia, Orłowiec, Wojtówka oraz Konradów. Zakres prac obejmuje utrzymanie
przejezdności na głównych ciągach komunikacyjnych z wyłączeniem dojazdów do
indywidualnych gospodarstw. W nadchodzącej zimie na następujących drogach:
- droga w Trzebieszowicach od mostu przy Zamku do skrzyżowania z drogą powiatową
na Skrzynkę,
- droga w Trzebieszowicach od mostu przy Zamku do skrzyżowania z drogą
wojewódzką (stary odcinek) nr 392,
- droga w Stójkowie – droga przez wieś od drogi wojewódzkiej nr 392 do drogi
wojewódzkiej nr 392,
- droga w Radochowie od drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 392 (przy zakładzie
rybackim),
- droga w Radochowie od drogi gminnej ul. Wiejskiej do drogi powiatowej,
wprowadza się posypywanie oraz standard IV utrzymania stanu nawierzchni w celu
utrzymania stanu przejezdności, natomiast w przypadku likwidacji śliskości na innych
drogach objęte zostaną tylko niektóre odcinki i miejsca uznane za szczególnie niebezpieczne
takie jak: niebezpieczne zakręty, podjazdy przystanki PKS oraz rejony skrzyżowań. Materiał
uszorstniający mieszankę solno – piaskową zabezpiecza gmina na bazie LUK, na dzień
dzisiejszy w ilości 30,00 ton soli kamiennej i 180 ton piasku co jest wystarczające na cały
okres zimowy. Mieszanka solno-piaskowa została już rozwieziona na poszczególne wioski do
dyspozycji wykonujących z.u.d.
W sprawie wyboru wykonawców Burmistrz Miasta zaakceptował wniosek aby, podobnie jak
w latach ubiegłych skierować zapytania do wykonawców, którzy w minionej zimy
wykonywali takie usługi o określenie się w tym roku. Zaproponowany został następujący
zakres oraz wykonawcy prac na poszczególnych wioskach:
Każdy z wykonawców określił się co do zakresu i zaproponowanej stawki we złożonych
ofertach.
Ustalenia:
1. Przyjęto zaproponowane ceny w przesłanych ofertach w wysokości: wg stawki 97,20 zł/rg (brutto)
2. W przypadku z.u.d. w Konradowie. Wybrana została oferta firmy Dewart Jakub Kuzdraliński,
Konradów 35, ze stawką 95,00 zł/rg, którą zaproponował w swojej ofercie Wykonawca. Jest to
uzasadnione, ponieważ Wykonawca z.u.d. w Konradowie jest mieszkańcem Konradowa.
Wybrane zostały oferty przy zachowaniu podstawowej zasady a mianowicie; takie zblokowanie dróg
aby wyłonieni wykonawcy mogli jednocześnie wykonać akcje na terenie całej gminy.
Zostały podpisane umowy z poszczególnymi wykonawcami. Okres obowiązywania umów - od 15
listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r. Ponadto będą obowiązywać zasady:
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koordynatorem skierowującym i potwierdzającym wykonanie prac jest Sołtys
danej wsi, który każdorazowo wg własnego rozeznania skierowuje (uruchamia
wykonawców do akcji odśnieżania, potwierdzając ten fakt swoim podpisem).
- wykazy dróg z danymi wykonawców do kontaktowania się zostały przygotowane
i przekazane do Sołectw.
Zasady powyższe zostały tak określone, nie są one jednak sztywne (w szczególności co do ilości
dróg), w zależności od potrzeb i zaistniałej konieczności mogą być na każdorazowo weryfikowane.
-

Drogi wojewódzkie i powiatowe na terenie miasta i gminy:
- Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg z/s ul. Widok w Lądku - Zdroju (kierownik
rejonu Pan Jan Nowicki tel 81 46 597, tel. kom. 609/ 990 928) na drogach wojewódzkich wewnątrz
miejskich a mianowicie:
- nr 390 (dot ul. Widok, Łąkowa, Klonowa, Lipowa, odcinek małej obwodnicy do drogi 392),
- nr 392 (dot: ul. Kłodzka, Mickiewicza, obwodnica w kierunku Stronia Śl.)
oraz te same drogi poza terenem miasta:
nr 390: relacji Złoty Stok – Lądek
nr 392: relacji Żelazno – Trzebieszowice – Stronie Śl.
Obie drogi wojewódzkie utrzymywane będą w IV standardzie z.u.d.
Zgodnie z oświadczeniem kierownika obwodu drogowego Zarząd dróg jest przygotowany
sprzętowo i materiałowo do prowadzenia akcji zimowej. Ponadto kierownik rejonu zaoferował
ewentualna pomoc sprzętową w przypadku gdy zaistnieją okoliczności awaryjne lub
ekstremalne.
- Zarząd Dróg Powiatowych: (odpowiedzialna Pani Aneta Dobis Bystrzyca Kl. tel. 81 11 923, oraz tel
kom. 601/ 629157), na drogach powiatowych wewnątrz miejskich a mianowicie:
- ul. Zamenhofa i ul. Graniczna + ul. Graniczna - droga w kierunku granicy
oraz poza granicami miasta:
nr 3228D Trzebieszowice – Nowy Waliszów – Bystrzyca Kłodzka
nr 3249D – przez wieś Orłowiec,
nr 3250D – Lądek – Lutynia
nr 3250D – Lądek – Lutynia granica państwa
nr 3252D – przez wieś Kąty Bystrzyckie
nr 3253D - przez wieś Radochów
nr 3257D - przez wieś Konradów
nr 3258D - przez wieś Skrzynka
Zgodnie z informacją uzyskaną w ZDP, drogi powiatowe zostały podzielone na standardy IV, V, VI i
tak
standard IV – droga powiatowa 3228D Trzebieszowice – Nowy Waliszów – Bystrzyca
Kłodzka,
standard V – pozostałe drogi wymienione wyżej
Poszczególne standardy określają czas przystąpienia do usuwania skutków opadów i zakres
utrzymania stanu nawierzchni w celu utrzymania stanu przejezdności.
Natomiast w przypadku likwidacji śliskości objęte zostaną tylko niektóre odcinki i miejsca uznane za
szczególnie niebezpieczne takie jak: niebezpieczne zakręty, podjazdy przystanki PKS oraz rejony
skrzyżowań.
Do wszystkich zarządców dróg i służb odpowiedzialnych za z.u.d. skierowano apel aby zwrócić też
uwagę na skrzyżowania aby były utrzymywane w należyty sposób wg zasady, że za utrzymanie
skrzyżowania dróg odpowiada zarządca drogi o wyższej kategorii (w tym nie ,,podsypywanie,, sobie
wzajemnie śniegu po przejechaniu pługu)
Burmistrz Lądka – Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk
Sporządził
Marcin Kochański
Tel. 74 8 117 872
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Załącznik Nr 1
Wykaz dróg gminnych do zimowego utrzymania w sezonie 2018/2019
L.p.

Miejscowość

Przebieg drogi

Wykonawca

1

2

3

4

Rejon I:
Stójków, Lutynia, (Wojtówka ?)
1. droga główna w m. Stójków
1 Stójków
2. nr 62 od skrzyżowania drogi
Sołtys:
Katarzyna Pasińska
Stójków 6
tel. 796 117 128

2

Lutynia
Sołtys:
Mariusz Gąsiorek
Lutynia 12
tel. 505 110 576

3

Lądek - Zdrój

4

Wojtówka
Sołtys:
Aleksandra
Mossakowska
Wojtówka 1
tel. 8 146 501
665 146 501

przez wieś do zabudowań na dz.
105
3. nr 127 do zabudowań na dz. 240
4. od skrzyżowania DW392 do
zabudowań na dz. 8, 13. 22
5. od drogi 392 do dworca
kolejowego
6. nr 139 od DW392 do zabudowań
stadniny koni i zabudowań na dz.
oraz pensjonatu Dwie Siostry,
7. nr 99 od DW392 do wiaduktu
kolejowego
8. nr 6 od DW392 do zabudowań na
dz. 5 i 10
9. nr 27 od DW392 do granicy lasu
10. nr 36 od drogi głównej przez wieś
do zabudowań na dz. nr 35/1 i
35/3
1. droga od skrzyżowania z drogą
powiatową w górę wsi do
ostatnich zabudowań
2. droga od skrzyżowania z drogą
powiatową do zabudowań nr 1 i
nowo wybudowanych droga na
Ułęże
droga do kompostowni
droga do basenu
1. droga nr 95/2 do zabudowań nr 22a
2. droga nr 97 do zabudowań nr 13
3. droga nr 113 do zabudowań nr 3 oraz
nowo wybudowanych powyżej budynków

PHU,,Romex”
Roman Lemieszek

ul. Kosmonautów 11
57-540 Lądek Zdrój
tel. 8147 868
602 505 661
665 575 661

Cena ofertowa
(brutto):
97,20 zł/rg

PHU,,Romex”
Roman Lemieszek

ul. Kosmonautów 11
57-540 Lądek Zdrój
tel. 8147 868
602 505 661
665 575 661

Cena ofertowa
(brutto):
97,20 zł/rg
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Rejon II:
Trzebieszowice cz. I od Kościoła w stronę Kłodzka
granica rejonu: granice rejonu wyznaczają
5 Trzebieszowice
drogi:
Sołtys:
Magdalena Podyma
Trzebieszowice 138a
tel. 693 408 167

1.

droga nr 119840 odcinek od
skrzyżowania z DP3258 do
Skrzynki do drogi nr 91 (do
kościoła)
2. drogi nr 91 (przy SzP), nr 83 do
mostu stalowego i droga nr 61/2
do DP3258
3. droga nr 687 od mostu stalowego
do DW392
dalej w dół wsi w kierunku Kłodzka
obejmuje drogi:
a) część lewobrzeżna:
4. 721/8 do zabudowań na dz. 721/9
5. nr 681/6 do zabudowań przy
szeregu domków
jednorodzinnych do dz. nr 681/8
6. nr 671 od DW392 do zabudowań
na dz. 669
7. nr 661 od DW392 do zabudowań
na dz. 663
8. r 659/6 od DW392 do zabudowań
na dz. 659/3
9. nr 666/2 od DW392 (przed
głównym mostem) do zabudowań
na dz. 665
10. nr 755 od DP3228 do zabudowań
na dz. 759
11. nr 757 i 766 do zabudowań za
torami
12. nr 770 do zabudowań na dz.
772/7
13. nr 860 od DP3228 do zabudowań
na dz. 870/16
14. nr 858/2 od drogi nr 860 do
zabudowań na dz. 858/3
15. nr 857 od drogi 860 do kładki
16. nr 718 od DW392 do stacji PKP i
zabudowań na terenie stacji
17. nr 177 od DP3258 i droga nr
176/3 do zabudowań na dz.
176/1, 176/5 i 176/2
18. nr 57/7 od DP3258 do zabudowań
na dz. 57/2
19. nr 55 od DP3258 do zabudowań
na dz. 175/2
20. nr 45/1 od DW392 do zabudowań
na dz. 77
21. nr 51/2 od DW392 i dalej drogą
45/3 do skrzyżowania z DW392
przy byłej bazie Z.R.B.
22. nr 34 od DW392 do zabudowań
na dz. 31
23. nr 38 od DW392 do zabudowań
na dz. nr 16 i 29
24. nr 4 od DW392 do zabudowań na
dz. 3
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Usługi Leśne
Tomasz Makowski
Skrzynka 26
tel. 8689 454
607 553 356

Cena ofertowa
(brutto):
97,20 zł/rg

Rejon III:
Trzebieszowice cz. 2 od kościoła w stronę Lądka - Zdroju
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Trzebieszowice
Sołtys:
Magdalena Podyma
Trzebieszowice 138a
tel. 693 408 167

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

nr 426/5 i 426/4 stary odcinek
drogi wojewódzkiej od DW392
do DW392
nr 401/2; 407 i 354 od DW 392
do DW 392
nr 345 od dr. 354 do zabudowań
na dz. 343
nr 423 do zabudowań na dz.
425/3
nr 339 od DW392 do zabudowań
na dz. 338/2
b) część prawobrzeżna:
nr 119841 od DW 392 (stary
odcinek) do DG119840
nr 284 od DG119841 do
zabudowań na dz. 260/3
nr 256 od DG119841 do
zabudowań na dz. 251
nr 235 od DG119841 do
zabudowań na dz. 236/2
droga do Olmas
nr 212 od DG119840 do
zabudowań na dz.210/2
nr 189 od DG119840 do
zabudowań na dz. 194/10 do
skrzyżowania z dr. 212
DG nr 119840 od mostu
stalowego do dr nr 91 do
Kościoła
droga nr 333 od DW 392 do
zabudowań na dz. 331/1
nr 436/2 (do Farona)
nr 44/2 (do Graczyka)
nr 504/3 od DW392 (stary
odcinek) do DW392
nr 535 i 531 od DW392 (stary
odcinek) do drogi gminnej w
Radochowie
nr 501 od mostu przy zakładzie
rybackim do Trzebieszowice +
drogi nr 535 i 531 w
Trzebieszowicach
nr 119844 od skrzyżowania z
DP3253 do DW392

AGROWALD
Helena Najder
Konradów 31
tel. 697 248 638
Cena ofertowa
(brutto)
97,20 zł/rg

Rejon IV; drogi w Radochowie
7

Radochów
Sołtys:
Marek Stuła
Radochów 34a
tel. 697 740 692

1.

2.

nr 119843 od skrzyżowania z
DP3253 do DG119832 (ul.
Wiejskiej)
nr 365 od DG119844 (przy
zakładzie rybackim) do
zabudowań na dz. 3/1
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Usługi leśne
Mateusz Baranowski
ul. Wiejska 57
Lądek Zdrój
tel. 697 456 154

3.

nr 372 od DG119844 do drogi nr
401
4. nr 401 od drogi nr 365 do drogi
nr 405
5. nr 405 od drogi nr 365 do
zabudowań na dz. 3/1 i odcinek z
drugiej strony od DG119844 do
zabudowań Radochów 25
6. nr 391 od DG119844 do drogi nr
372
7. nr 429 i 431 od DP3252 do
ostatnich zabudowań (na Koloni)
8. nr 433/1 od DP3252 do ostatnich
zabudowań (na Koloni)
9. od drogi 392 (przy przejeździe
kolejowym) do DP3252
10. nr 270 od DP3253 do Kościoła
11. nr …. od DP3253 do zameczku
12. nr … od DP3253 do remizy

Rejon V: Orłowiec
8 Orłowiec
Sołtys:
Anna Zatoka
Orłowiec
tel. 814 69 70

Rejon VI: Skrzynka
9 Skrzynka
Sołtys:
Sabina Ogórek
Skrzynka 6
tel. 661 358 353

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nr 45 i 62/4 do nr 11, 11a, 12
nr 67 do nr 16
nr 75 do bud. Nr 20
nr 172 i 86 do (Bezdziecki)
nr 141 do nr 27a
nr 160 do nr 17c
nr 129 do nr 32
nr 169 do Orlika
nr 98 do nr 34
nr 103 do nr 39

1.

nr 232/1; 232/2 od przystanku
PKS w górę wsi do końca
miejscowości
nr 181 (obręb Trzebieszowice); nr
269/1 i 268 od DP3258 do
DP3258
nr 258 od drogi gminnej nr 262
do gospodarstwa nr 49 na dz. 182
nr 262 od DP3258 do drogi
głównej przez wieś (przy
Kościele)
drogi po byłym PGR

2.

3.
4.
5.
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tel. 784 414 964
Cena ofertowa
(brutto)
97,20 zł/rg

PHU,,Romex”
Roman Lemieszek
ul. Kosmonautów 11
57-540 Lądek Zdrój
tel. 8147 868
602 505 661
665 575 661
Cena ofertowa (brutto):
97,20 zł/rg

Usługi Leśne
Tomasz Makowski
Skrzynka 26
tel. 8689 454
607 553 356

Cena ofertowa
(brutto):
97,20 zł/rg

Rejon VII: Konradów
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Konradów
Sołtys:
Mariola Perkowska Bubak
Konradów 29
tel. 609 266 999

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

nr 63 od DP3257 do zabudowań
na dz. 58 i 64
nr 11 od DP3257 do zabudowań
na dz. 114/1
nr 207 od DP3257 do zabudowań
na dz. 205
nr 170 od DP3257 do zabudowań
na dz. 169
nr 165 od DP3257 do zabudowań
na dz. 168/3
nr 171 od DP3257 do zabudowań
na dz. 166/1
nr 129 od DP3257 do zabudowań
na dz. 124
nr 436 od DP3257 do budynków
mieszkalnych (ANR)
nr 133/2; 393 i 394 od DP3257 do
ostatnich zabudowań na dz. 399/2
nr 420 i 426 od DP3257 do
zabudowań przy Kościele
nr 352 od DP3257 do zabudowań
na dz. 374
nr 342 od DP3257 do zabudowań
na dz. 343/2
nr 336 od DP3257 do zabudowań
na dz. 326
nr 268 od DP 3257 do zabudowań
na dz. 267 (przy Sołtysie)
nr 314 od DP3257 do zabudowań
na dz. 317

AGROWALD
Helena Najder
Konradów 31
tel. 697 248 638

Cena ofertowa
(brutto):
90,00 zł/rg

Zatwierdzam:

Sporządził:
Marcin Kochański
Tel. 74 8 117 872
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