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STANDARDY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ULIC, CHODNIKÓW, PLACÓW 

I ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW, PLACÓW 
 

 
I standard czystości ulic, placów i chodników obejmuje: 
Oczyszczenie terenu w ciągu 6 godzin od powstania zanieczyszczenia i przywrócenie do stanu 
czystości, zamiatanie  nie mniej niż 5x w tygodniu.  Nawierzchnia ma być oczyszczona na całej 
powierzchni z wszelkich zanieczyszczeń. Nie mogą  być zachwaszczone i zapiaszczone. Polewanie    5 %  
nawierzchni w temp.  powyżej 30o C.  Miejscowe zmywanie nawierzchni chodników i ulic 
zabrudzonych odchodami zwierzęcymi. Tereny objęte sprzątaniem w soboty. 
II standard czystości ulic, placów i chodników obejmuje: 
Oczyszczenie terenu w ciągu  24 godzin od powstania zanieczyszczenia i przywrócenie na całej 
powierzchni do stanu czystości, zamiatanie nie mniej niż 3x w tygodniu. Mogą występować  małe, 
pojedyncze zanieczyszczenia. Nie mogą być zachwaszczone i zapiaszczone.  
III standard czystości ulic, placów i chodników obejmuje: 
Oczyszczenie terenu  co najmniej 1 raz w tygodniu w ustalonym  przez strony dniu, zamiatanie  nie 
mniej niż 1x w tygodniu . Przywrócenie na całej powierzchni do stanu czystości. Mogą  występować    
małe  zanieczyszczenia i pojedyncze  małe odpady. Odchwaszczanie 2 x w roku 20%  powierzchni . 
IV standard czystości ulic, placów i chodników obejmuje: 
Zamiatanie powierzchni 1x w miesiącu  i zbieranie śmieci 1 x w tygodniu w ustalonych przez strony 
dniach. Odchwaszczanie 2 x w roku  20%  powierzchni.      
IVa standard czystości ulic, placów i chodników obejmuje: 
Zbieranie śmieci 1 x w m-cu w ustalonym przez strony dniu. 
 
Usuwanie piasku, odśnieżanie i likwidowanie śliskości oraz oblodzeń należy w pierwszej kolejności 
wykonywać  na terenach pochyłych, przy skrzyżowaniach dróg, przejściach dla pieszych oraz 

schodach . 
 
I standard zimowego utrzymania: 
Odśnieżanie mechanicznie bądź ręcznie terenu rozpoczyna się w ciągu 2 godzin od wystąpienia 
opadów, gdy warstwa śniegu  przekroczy 3 cm . Pryzmowanie śniegu i lodu na skraju chodnika. 
W przypadku  temperatur ujemnych, występowania śliskości pośniegowej i lodowicy należy stosować 
materiały uszorstniające (piasek ).   
Oblodzenie chodników usuwane poprzez ręczne skuwanie. 
Zakończenie  w/w  prac powinno nastąpić w  12 godzin po ustaniu opadów. 
W przypadku stopnienia śniegu i utrzymywania się przez kilka dni dodatnich temperatur, 
przystąpienie do usuwania materiału uszorstniającego z chodników. Zakończenie usuwania materiału 
uszorstniającego z chodników powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od  ich  rozpoczęcia i utrzymanie 
czystości zgodnie z określonymi standardami czystości. 
II standard zimowego utrzymania: 
Odśnieżanie terenu rozpoczyna się w ciągu 5 godzin od wystąpienia opadów mechanicznie bądź 
ręcznie, gdy warstwa śniegu  przekroczy 3cm . Pryzmowanie śniegu i lodu na skraju chodnika.  
W przypadku  temperatur ujemnych, występowania śliskości pośniegowej i lodowicy należy stosować 
materiały uszorstniające (mieszanka piaskowo- solna).   
W przypadku stopnienia śniegu i utrzymywania się przez kilka dni dodatnich temperatur, 
przystąpienie do usuwania materiału uszorstniającego z chodników. 
Oblodzenie chodników usuwane poprzez ręczne skuwanie w miejscach przejść dla pieszych,   
schodów i na pochyłych odcinkach. 



W przypadku stopnienia śniegu i utrzymywania się przez kilka dni dodatnich temperatur, 
przystąpienie do usuwania materiału uszorstniającego z chodników. 
Zakończenie usuwania materiału uszorstniającego z chodników powinno nastąpić w ciągu 72 godzin 
od  ich  rozpoczęcia i utrzymanie czystości zgodnie z określonymi standardami czystości. 
III standard zimowego utrzymania: 
Odśnieżanie terenu rozpoczyna się w ciągu 24 godzin od wystąpienia opadów mechanicznie bądź 
ręcznie, gdy warstwa śniegu  przekroczy 5 cm .  W przypadku  temperatur ujemnych, występowania 
śliskości pośniegowej i lodowicy należy stosować materiały uszorstniające (mieszanka piaskowo- 
solna).   
Oblodzenie chodników usuwane poprzez ręczne skuwanie w miejscach przejść dla pieszych,  schodów 
i na pochyłych odcinkach. 
W przypadku stopnienia śniegu i utrzymywania się przez kilka dni dodatnich temperatur, 
przystąpienie do usuwania materiału uszorstniającego z chodników. 
Zakończenie usuwania materiału uszorstniającego z chodników powinno nastąpić w ciągu 7 dni od  
ich  rozpoczęcia i utrzymanie czystości zgodnie z określonymi standardami czystości. 
 
Uwaga: 
 
1. Pojemniki na składowanie mieszanki piaskowo- solnej zapewnia wykonawca i rozstawia przy 
chodnikach wytypowanych do odśnieżania. 
2. Mieszankę piaskowo-solną wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie na czas okresu zimowego. 
3. Po okresie zimowym wykonawca sprząta rozstawione pojemniki nie później jednak niż do dnia 15 
kwietnia 

4. Koszty zakupu  wszystkich  materiałów podstawowych i pomocniczych oraz zabezpieczenia 
niezbędnego sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia ponosi wykonawca. 

5.Odpady należy wywozić na składowisko odpadów. 

6. Obowiązek oczyszczania obowiązuje przez 7 dni w tygodniu. 

7. W godzinach nocnych (22-6) nie należy wykonywać prac  przy użyciu sprzętu  zakłócającego ciszę 
nocną. 

      8. Koszt czynności wymienionych w pkt 1,2,3,4,5,6 ponosi Wykonawca. 
 
WYKAZ INNYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA. 
 

1. Bieżące utrzymanie czystości: 
-  cieków wodnych  (ok.750 mb) oraz ich terenów przybrzeżnych poprzez  usuwanie zatorów, gałęzi, 
odpadów, śmieci oraz niedopuszczanie do zawężenia światła koryta cieku poprzez usuwanie   
naniesionego mułu i piasku oraz koszenie trawy wzdłuż brzegów cieków w ciągu ulic: Staszica, 
Legnickiej, Rzemieślniczej 
- Zielonego Oczka ( j.w. oraz wykonywanie przerębli w okresie zimowym) 
2. Kompleksowa obsługa sześciu  imprez   w zakresie utrzymania czystości organizowanej  przez 
Urząd Miejski  na terenie miasta Złotoryi wskazanej  przez Zamawiającego: posprzątanie miejsca 
przed imprezą i po jej zakończeniu oraz  obsługa w trakcie imprezy. 
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