ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.67.2016
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie:

powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia
jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2016 r. do 30.04.2017 r.

Na podstawie art. 31 oraz 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.):m]
zarządza się, co następuje:
§1.1 Powołać Miejski Zespół ds. koordynacji działań dla utrzymania dróg,
funkcjonowania komunikacji i służb miejskich w okresie zimy zwany dalej Miejskim Zespołem
ds. Akcji Zimowej w następującym składzie:
1) Przewodniczący

- Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Mejer
2) Z-ca Przewodniczącego

- Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej

Katarzyna Kuberek
3) Z-ca Przewodniczącego
Roman Dymek
4) Członek

- Naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego
- Komendant Straży Miejskiej

Krzysztof Piekarz
5) Członek

- Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów

Barbara Mikołajek Wałach
6) Członek

- Doradca Prezydenta Miasta

Andrzej Nowak
7) Członek

- Naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych

Anna Stemplewska
8) Członek

- Dyrektor Noclegowni Miejskich

Patrycja Pluta Szymajda
9) Członek

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystian Morys
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2. Określić podstawowe zadania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej, tj.:
1) ustalenie

zakresu

współdziałania

poszczególnych

jednostek

odpowiedzialnych

za przejezdność dróg, sprawność komunikacji i transportu;
2) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem poszczególnych służb w okresie
zimowym;
3) ustalenie zakresu współdziałania służb odpowiedzialnych za usuwanie skutków zimy
na terenie nieruchomości u poszczególnych zarządców (administratorów) budynków
mieszkalnych (Spółdzielnie, Spółki, Wspólnoty Mieszkaniowe i inni zarządcy);
4) zapewnienie ogrzewanych pomieszczeń oraz jednego gorącego posiłku dziennie dla osób
bezdomnych z terenu miasta Ruda Śląska;
5) kontrola przebiegu akcji zimowej oraz podejmowanie niezbędnych środków zaradczych
w ramach podziału zadań w Miejskim Zespole ds. Akcji Zimowej.
3. Kontrolę realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków zimy pełnić będą
funkcjonariusze Straży Miejskiej zgodnie z przydzieloną w rejonach odpowiedzialnością
i zadaniami zleconymi na odprawach do służby.
4. Ustalić w porozumieniu z Prezesami Zarządu PWiK Spółka z o.o., PEC Spółka
z o.o. i MPGM TBS Spółka z o.o. następujące Służby Dyspozycyjne działające:
1) przez całą dobę:
a) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
przy ul. Pokoju 13 tel. 994, (32) 342-42-00 sprawującym bezpośredni nadzór
nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
b) w

Przedsiębiorstwie

Energetyki

Cieplnej

Spółka

z

o.o.

w

Rudzie

Śląskiej

przy ul. Zabrzańskiej 38, tel. 993, (32) 3447-800, (32) 248-27-51 w zakresie
sprawowania bezpośredniego nadzoru nad całokształtem zagadnień związanych
z dostawą ciepła i funkcjonowaniem urządzeń ciepłowniczych PEC oraz koordynacji
pewności

dostaw

ciepła

przez

inne

przedsiębiorstwa

ciepłownicze

będące

dostawcami ciepła do sieci PEC,
c) w Węglokoks Energia Zespół Ciepłowni Przemysłowych Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
przy ul. Szyb Walenty 32, tel. (32) 248-12-35 w zakresie sprawowania bezpośredniego
nadzoru

nad

całokształtem

zagadnień

związanych

z

dostawą

ciepła

i funkcjonowaniem urządzeń ciepłowniczych Węglokoks Energia ZCP oraz koordynacji
pewności

dostaw

ciepła

przez

inne

przedsiębiorstwa

ciepłownicze

będące

dostawcami ciepła do sieci Węglokoks Energia ZCP,
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d) w Komendzie Straży Miejskiej, tel. 986, (32) 342-30-60, (32) 2486-702, fax 32 342-3601 w zakresie kontroli realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków zimy oraz
przyjmowania interwencji mieszkańców i ich bezpośredniego przekazywania do
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
e) w Centrum Zarządzania Kryzysowego, infolinia 800-158-800, fax (32) 342-36-00,
tel.

(32)

248-63-59,

603880887,

w

zakresie

przyjmowania

interwencji

o uciążliwościach działania zimy i koordynacji realizacji zgłoszonych interwencji,
2) w zależności od potrzeb:
b) w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o., tel. (32)
242-01-33, (32) 2420-082.
§2.1 Zobowiązać Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej:
1) do zapewnienia zimowego utrzymania dróg publicznych: wojewódzkich, powiatowych,
gminnych, chodników położonych wzdłuż terenów gminnych, parkingów gminnych,
przystanków autobusowych, wysepek przystankowych.
2) do obsługi kancelaryjno-technicznej Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej.
2. Upoważnić Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego do uruchomienia sił
i środków przewidzianych w Planie Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia
ekstremalnych warunków atmosferycznych.
3. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego do przyjmowania
za pośrednictwem Centrum Zarządzania Kryzysowego interwencji w zakresie uciążliwości
związanych z występowaniem warunków zimowych i przekazywania ich do realizacji
właściwym jednostkom i służbom oraz monitorowania i obserwacji prognozowanych
i istniejących warunków pogodowych.
4. Zobowiązać Komendanta Straży Miejskiej do całodobowej kontroli i nadzoru
nad całością zadań związanych z usuwaniem skutków zimy, w szczególności w zakresie
odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach, chodnikach, parkingach, alejkach,
przystankach autobusowych, wysepkach przystankowych,

zjazdach do nieruchomości

oraz innych miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, a także w zakresie usuwania
sopli lodowych i nawisów śnieżnych i egzekwowanie od właścicieli nieruchomości jak również
właściwych służb obowiązku usuwania uciążliwości zimowych.
5. Zobowiązać Doradcę Prezydenta Miasta do współpracy z organizatorem transportu
zbiorowego, tj. KZK GOP w Katowicach w zakresie prowadzenia spraw związanych
z organizacją publicznego transportu zbiorowego, celem sprawnego funkcjonowania
przewozów pasażerskich na terenie Miasta.
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6. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów do udostępniania informacji
o aktualnych zarządcach dróg publicznych i wewnętrznych, długości oraz ich przebiegu
na terenie miasta Ruda Śląska.
7. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa do sprawowania
nadzoru Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie drożności odkrytych
wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, przepustów drogowych oraz kanalizacji
deszczowej szczególnie w czasie roztopów i opadów deszczu.
8. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Spraw Lokalowych do współpracy z zarządcami
(administratorami) budynków mieszkalnych (Spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółki i inni
zarządcy) w zakresie usuwania skutków zimy z terenu nieruchomości.
9. Zobowiązać

Dyrektora

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

do

wskazania

ogrzewanych pomieszczeń i zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie oraz innych
świadczeń przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób bezdomnych
z terenu miasta Ruda Śląska oraz do powiadomienia o takiej możliwości przez umieszczenie
stosownej informacji w formie ulotek w miejscach publicznych (dworce kolejowe, budynki
użyteczności publicznej, słupy ogłoszeniowe) za zgodą ich właścicieli na terenie miasta Ruda
Śląska.
10. Zobowiązać Dyrektora Noclegowni Miejskich do przygotowania i utrzymywania
w gotowości miejsc noclegowych dla bezdomnych mężczyzn i kobiet.
11.

Zobowiązać Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

do bieżącego utrzymywania drożności odkrytych wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
przepustów drogowych oraz kanalizacji deszczowej szczególnie w czasie roztopów i opadów
deszczu.
12.

Zobowiązać

Prezesa

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Gospodarki

Mieszkaniowej

TBS Sp. z o.o. do usuwania skutków zimy z terenów zarządzanych nieruchomości, w tym
z garaży, dróg, chodników, parkingów, chodników, alejek w parkach, zieleńcach.
§3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic
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