
OCZYSZCZANIE ULIC W LUBLINIE

1. Organizacja oczyszczania

Miasto Lublin zostało podzielone na 8 rejonów miasta  w zakresie oczyszczania miasta. 
Wyłoniono w zamówieniu publicznym wykonawców letniego i zimowego oczyszczania 
miasta. Zamówienie zostało przeprowadzone na 4 lata. 

Zawarte umowy obowiązują do dnia 10.09.2018 r.

Zawarcie umów na okres 4 lat umożliwia firmom podjecie działań inwestycyjnych w 
zakresie modernizacji sprzętu do oczyszczania miasta co znacząco podnosi jakość 
świadczonych usług.

Wyłonione w przetargu firmy dla poszczególnych rejonów

rejon 1 i 2 – TOP 2001 Białystok

rejon 3, 5 i 8  – KOM – EKO Lublin

rejon 4 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów 

rejon 6 – Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Lublin
rejon 7 – FLOR-EKO Warszawa 

Firmy zobowiązane są do realizacji letniego i zimowego oczyszczania miasta. Letnie 
oczyszczanie miasta obejmuje stałe systematyczne sprzątanie 215 km ulic z  580 km. 
Wytypowane do sprzątania ulice są ulicami układu podstawowego. Pozostałe ulic są 
sprzątane w zależności od potrzeb. Stałemu oczyszczaniu podlegają chodniki, ciągi 
pieszo-rowerowe oraz obiekty inżynierskie o łącznej powierzchni 245 000m2. 

2. Częstotliwość oczyszczania

Na etapie przetargu określono w każdym rejonie ulice do stałego sprzątania i określono 
częstotliwość. Częstotliwość realizacji tych prac wynosi średnio 2,5 tygodnia, natomiast 
dla ulic w centrum miasta 1 tydzień.  Ulice nie pozostające w stałym utrzymaniu są 
oczyszczane interwencyjnie, na pisemne zlecenie ZDiM. Ulice Starego Miasta poza 
codziennym sprzątaniem  są patrolowane i wszystkie pojawiające się śmieci są na bieżąco
uprzątane. 

Średnia częstotliwość  oczyszczania chodników, ciągów pieszo - rowerowych wynosi 2 
tygodnie, natomiast chodniku w centrum miasta są oczyszczane codziennie lub co 2 
dzień. 

Oczyszczanie jezdni odbywa się zamiatarkami mechanicznymi ze zraszaniem. W ramach 
sprzątania  jezdni oczyszczane są wszelkie zabrukowane pasy dzielące czy wyspy 
kierunkowe

Oczyszczanie chodników odbywa się zamiatarkami oraz ręcznie. 

Częstotliwość i zakres oczyszczania uzależnione jest od środków finansowych, które 
można w budżecie wygospodarować na ten cel. 



3. Budżet i koszty

Na oczyszczanie miasta w tym oczyszczanie letnie, utrzymanie zimowe , opróżnianie 
koszy oraz likwidacja dzikich wysypisk przeznaczano środki w budżecie w poniższej 
wysokości:

2018 – 13.600.000 zł

2017 – 13.800.000 zł

2016 – 12.000.000 zł

2015 – 12.000.000 zł 

2017 2016 2015

Razem 13.800.000 12.000.000 12.000.000

Zimowe 7.900.000 5.400.000 5.700.000

letnie 4.731.000 5.420.000 5.100.000

Opróżnianie koszy 1.169.000 zł 1.180.000 1.200.000 

Średnie ceny wybranych prac w zł brutto:

1. oczyszczanie jezdni – stałe -  pas ruchu 100 mb – 30 zł

2. polewanie jezdni wodą pas ruchu 100 mb – 10 zł 

3. zmywanie jezdni wodą pas ruchu 100 mb – 12 zł 

4. oczyszczanie chodnika  - stałe – 100 m2 – 8 zł

5. mycie polewaczką chodnika – 100 m2 – 22 zł 




