
Zarządzenie nr OB.0050.149.2016 

Wójta Gminy Suchy Dąb 

z dnia 08 listopada 2016 r. 

 

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Suchy Dąb 

 

Działając na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446. oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 20 pkt 2 i 4 w związku z 

art. 4 pkt 20 ustawy  z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 

1440) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.  

1. Zimowe utrzymanie dróg to łagodzenie skutków i uciążliwości powstałych w wyniku 

opadu śniegu bądź powstania zjawiska gołoledzi i śliskości na jezdni. 

2. Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów 

towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp. 

 

§ 2.  

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają  

z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. 

 

§ 3.  

Wybór systemu odśnieżania zależy od: 

 standardu zimowego utrzymania dróg; 

 warunków atmosferycznych; 

 możliwości finansowych Gminy; 

 aktualnego stanu utrzymania dróg. 

 

§ 4. 

Postanawia się, że w pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi najbardziej newralgiczne  

z punktu widzenia Gminy, drogi w miejscowościach, drogi przelotowe w obrębie zabudowań, 

drogi łączące miejscowości w granicach gminy. 

 

§ 5.  

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Suchy Dąb, będzie realizowane 

przez Urząd Gminy Suchy Dąb. 

 



§ 6.  

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane  są minimalne poziomy 

utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach 

występowania opadów śniegu  lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny 

czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych  

i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych /zawieje i zamiecie śnieżne, 

długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg, dopuszcza się przekroczenie 

ustalonych standardów docelowych  i odstępstw od nich. 

 

§ 7.  

Wprowadza się, na drogach gminnych standardy utrzymania w okresie zimowym opisane  

w § 8 pkt. 2 zwane dalej odpowiednio V i VI standardem zimowego utrzymania dróg. 

 

§ 8. 

1. Pojęcia ogólne 

 ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu 

pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. 

 ŚNIEG ZAJEŻDŻONY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po 

przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały. 

 NABÓJ ŚNIEŻNY - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu 

o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni 

jezdni. 

 BŁOTO POŚNIEGOWE - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po 

przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi 

2. Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Suchy Dąb zgodnie  

z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 25.10.1994 r. 

(Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10) określa załącznik.  

§ 9.  

Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych prac powierza się 

inspektorowi ds. dróg oraz sołtysom poszczególnych miejscowości. 

 

§ 10.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

/-/Wójt Gminy Suchy Dąb 

Barbara Kamińska 

 



Załącznik  

do zarządzenia nr OB. 0050.149.2016  

Wójta Gminy Suchy Dąb  

z dn. 08 listopada 2016 r. 
 

 

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG DOTYCZĄCE DRÓG GMINNYCH W GMINIE 

SUCHY DĄB 

Standard Opis stanu 

utrzymania 

drogi dla danego 

standardu 

Po ustaniu opadów 

śniegu dopuszcza 

się zaleganie 

śniegu: 

Dopuszczalne 

odstępstwa 

od standardu po 

ustąpieniu 

opadów 

Wykaz dróg: 

V 

Jezdnia odśnieżona 

, w miejscach zasp 

odśnieżony co 

najmniej jeden pas 

ruchu z wykonaniem 

mijanek . 

Jezdnia posypana na 

odcinkach 

decydujących o 

możliwości ruchu . 

- luźny – 16 godz. 

- zajeżdżony – 

występuje 

- nabój śnieżny – 

występuje 

- zaspy - występują 

do 24 godz. 

dopuszcza się 

przerwy w 

komunikacji do 24 

godz. 

W miejscach 

wyznaczonych : 

- gołoledź – 8 

godz. 

- śliskość 

pośniegowa 

występuje 

- 

- Wróblewo – 174001- 

Grabiny-Zameczek – ulice 

Akacjowa, Bartnicza, 

Bukowa, Dworska, Gdańska, 

Grabowa, Herbowa, 

Jaśminowa, Jesionowa, 

Kasztanowa, Klonowa, 

Lipowa, Łąkowa, Majowa, 

Młyńska, Polna, Rycerska, 

Zamkowa 

- Suchy Dąb – ulice 

Sportowa,  Polna, Żuławska, 

Podcieniowa 

- Ostrowite – 174011 

- Osice – ulice wiejskie 

- Steblewo – ulice wiejskie 

- Koźliny – droga przez 

wieś, droga 174024, Zakład 

Rolny Koźliny, droga do 

posesji 111; 

- Krzywe Koło – 174021, 

174020, 174019, 174018, 

ulica do posesji 174,  ulice 

Zakład Rolny 

VI 

Jezdnia zaśnieżona. 

Prowadzi się 

interwencyjne 

odśnieżanie w 

zależności od 

potrzeb . 

Jezdnie posypane 

po odśnieżaniu w 

miejscach 

wyznaczonych przez 

zarządcę drogi 

 

- luźny – występuje 

- zajeżdżony – 

występuje 

-nabój śnieżny – 

występuje 

-zaspy – występują 

do 48 godz. 

dopuszcza się 

przerwy  

w komunikacji do 

48 godz. 

W miejscach 

wyznaczonych: 

- wszystkie 

rodzaje śliskości 

po odśnieżaniu 

Pozostałe drogi gminne i 

transportu rolnego. 

 

 

/-/Wójt Gminy Suchy Dąb 

Barbara Kamińska 


