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I.

INFORMACJE OGÓLNE

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie
zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość
zimowa oraz opady śniegu.
Zasady prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz technologia robót
wynikają

z

aktualnie

obowiązujących

standardów

utrzymania.

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),
osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

I.1. Podstawy prawne
➢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U z 2018r., poz. 2068
ze zm.)
➢ Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.
Dz.U z 2018r., poz. 1454 ze zm.)

I.2. Zasady prowadzenia akcji zimowej
➢ Obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych spoczywa na
zarządcy drogi.
➢ Zarządcy dróg prowadzą akcję zimową w oparciu o własny stan zatrudnienia, własne
środki materiałowo-techniczne i finansowe.
➢ W wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstałych w wyniku
nadmiernych opadów śnieżnych akcja zimowa będzie prowadzona zgodnie z
przepisami o działaniu w stanie kryzysu.
Burmistrz Siechnic zarządza siecią dróg gminnych o łącznej długości 208,385 km i
powierzchni 784 274 m2. Obszar gminy pokrywa gęsta sieć dróg gminnych. Dominują
tutaj drogi osiedlowe o parametrach dróg dojazdowych z kilkoma wyjątkami z
poszczególnych miejscowościach, szczególnie w Radwanicach, Siechnicach, Świętej
Katarzynie i Żernikach Wrocławskich, gdzie są drogi o klasie lokalnej.
Powierzchnie dróg objęte zimowym utrzymaniem:
Nawierzchnie ulepszone :
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III standard – 15,720 km o powierzchni – 83 582,00 m2
IV standard – 19,635 km o powierzchni - 89 202,00 m2
V standard – 6,664 km o powierzchni - 27 025,50 m2
Powierzchnia chodników objęta zimowym utrzymaniem: 36 285,00 m2
Z zimowego utrzymania dróg wyłączone są drogi o nawierzchni gruntowej naturalnej,
natomiast drogi gruntowe wzmocnione żwirem, tłuczniem itp. nieuwzględnione w wykazie
dróg do utrzymania zimowego będą odśnieżane tylko w przypadkach wystąpienia
ekstremalnych opadów śniegu, zawiei, zamieci, które spowodują niemożliwość
korzystania z drogi w sytuacji, kiedy przejezdność drogi jest niezbędna ze względu na
bezpieczeństwo osób i mienia.
Plan zimowego utrzymania nie zakłada prowadzenia akcji zimowej w I i II standardzie, co
oznacza, że żadna z dróg nie będzie posypywana w sposób ciągły. Posypywane będą
odcinki decydujące o możliwości jazdy: zjazdy, podjazdy, skrzyżowania, ostre łuki na
prostych odcinkach.

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

II.1. Zimowe Utrzymanie Dróg na obszarach o zabudowie mieszkaniowej jedno i
wielorodzinnej – osiedla.
Zimowe utrzymanie dróg prowadzą również właściciele nieruchomości w zakresie
określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Siechnice,
zgodnie z § 2 pkt. 4 ust. 1 i 2 uchwały nr XLIII/276/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z
dnia 16 maja 2013 roku, który wskazuje, że „właściciele nieruchomości mają obowiązek
uprzątania części nieruchomości służących do użytku publicznego polegających na :
1) uprzątaniu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników, przy
czym uprzątnięte błoto, śnieg lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je
sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdni;
2) sprzątaniu z miejsc i w sposób wyżej wymieniony piasku i innego środka
zapobiegającego śliskości, stanowiących pozostałości po zabiegach związanych z
zimowym utrzymaniem dróg”.
Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż dróg na terenie Gminy Siechnice są
również zobowiązani do uprzątania śniegu i śliskości drogowej na mocy ww. ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodzie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 rozdziału 3 ww. ustawy „obowiązki właścicieli nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym za taki chodnik
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uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położą
bezpośrednio przy granicy nieruchomości, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie
pojazdów samochodowych”.
Powyższy obowiązek dotyczy właścicieli nieruchomości położonych przy ciągach
komunikacyjnych

określanych

jako

„strefa

zamieszkania”

oznaczonych

znakiem

drogowym D-41.

Na takich drogach obowiązek zimowego utrzymania dróg spoczywa na zarządcach
nieruchomości, a w przypadku ich braku na właścicielach posesji położonych przy takiej
drodze. Obowiązek ten dotyczy obszaru szerokości posesji – do osi jezdni będącej
ciągiem pieszo-jezdnym.

III. WYKAZ

DRÓG

OBJĘTYCH

ZIMOWYM

UTRZYMANIEM

NA

TERENIE

GMINY SIECHNICE
Drogi gminne zaliczone zostały do III, IV, V standardu zimowego utrzymania, różniącym
się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia
jezdni i występowania śliskości.
Kryterium zakwalifikowania dróg do poszczególnych standardów stanowi ich funkcja w
całej sieci drogowej i średnioroczny ruch drogowy. Założone standardy obowiązują w
średnich warunkach pogodowych. W warunkach znacznie odbiegających od średnich
warunków pogodowych ( okresy bardzo intensywnych opadów śniegu i zawiewania)
działanie zimowego utrzymania dróg będzie polegało na :
➢ Skierowaniu całego zakontraktowanego sprzętu do utrzymania przejezdności
odcinków dróg o najważniejszym znaczeniu dla sieci drogowej Gminy.
➢ Doraźnym wynajęciu dodatkowego sprzętu ciężkiego do utrzymania przejezdności
ww. dróg.
➢ Sukcesywnym wysyłaniu sprzętu do przywrócenia przejezdności pozostałych dróg,
po zabezpieczeniu przejezdności dróg o najważniejszym znaczeniu.
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➢ Bezpośrednie czynności przy zimowym utrzymaniu dróg będą prowadzone na
podstawie zawartej umowy z podmiotem wyłonionym w trybie zamówienia
publicznego.
IV. Organizacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg
IV.1. Osłona bierna:
Odcinki dróg narażone na zawiewanie śniegiem zostaną w uzasadnionych warunkach
zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi formie płotów lub siatek.
IV.2. Materiały do zwalczania śliskości:
Zwalczanie

śliskości

zimowej

prowadzone

będzie

przy

pomocy

materiałów

uszorstniających takich jak np. piasek.
IV.3. Punkt kierowania akcją zimową:
Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II
telefon 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
e:mail : biuro@umsiechnice.pl
Wydział Komunalny
telefon 71 786 09 31
IV.4. Dyżury:
Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Siechnicach powołane mogą zostać dyżury do koordynacji i nadzorowania prac oraz
obsługi informacyjnej zimowego utrzymania.
Zakres dyżurów uzależniony jest od prognozowanych warunków atmosferycznych, a
zwłaszcza przejezdności i warunków panujących na drogach.
IV.5. Informacje dotyczące zimowego utrzymania można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Siechnicach.
Istotne informacje o stanie przejezdności dróg gminnych dostępne będą na stronie
internetowej pod adresem Urzędu Miejskiego w Siechnicach:
www.siechnice.gmina.pl
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V. W Gminie Siechnice drogi gminne podlegają poniższym standardom utrzymania:

Standard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

III

- luźny śnieg – 6 godz.
Jezdnia odśnieżona na całej
- zajeżdżony – występuje
szerokości, posypana na całej
- języki śnieżne – występują
szerokości materiałem uszorstniającym - zaspy, języki śniegowe:
lokalnie – 6 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu
materiałem uszorstniającycm

V

Jezdnia odśnieżona, w miejscach
zasp, odśnieżony co najmniej jeden
pas ruchu z wykonaniem mijanek;
Jezdnia posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu.

VI
i drogi
gruntowe

chodniki

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się
interwencyjne odśnieżanie w
zależności od potrzeb w sytuacjach
ekstremalnych opadów śniegu i
zamieci;
Jezdnia posypana po odśnieżeniu w
miejscach wyznaczonych przez UM.
Chodnik odśnieżony na całej
szerokości
Chodnik posypany mieszanką
uszorstniającą na całej szerokości
Chodnik odśnieżony i posypany
mieszanką uszorstniającą na zadanej
szerokości

- luźny: 8 godz.,
- zajeżdżony: występuje,
- języki śnieżne: występują,
- zaspy: do 8 godz..,
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 8 godzin.
- luźny: 16 godz.,
- zajeżdżony: występuje,
- nabój śnieżny: występuje,
- zaspy: występują do 24
godzin,
Dopuszcza się przerwy w
komunikacji do 24 godzin.

W miejscach
wyznaczonych:
Gołoledź – 5 godz.
Szron – 5 godz.
Szadź – 5 godz.
Błoto pośniegowe – 6
godz.
Lodowica – 5 godz.
W miejscach
wyznaczonych:
- gołoledź: 8 godz.,
- pośniegowa: 8 godz.,
- lodowica: 8 godz.
W miejscach
wyznaczonych:
- gołoledź: 8 godz.,
- pośniegowa

- luźny: występuje,
- zajeżdżony: występuje,
- nabój śnieżny: występuje,
- zaspy: występują do 48
godzin.

W miejscach
wyznaczonych:
wszystkie rodzaje
śliskości: po
odśnieżeniu 24godziny.

Zakres czynności ustalany w
zależności od potrzeb

W miejscach i
lokalizacjach
wyznaczonych przez
koordynatora ZUD

W sytuacji wystąpienia ekstremalnych opadów śniegu niezbędnym będzie wywiezienie jego nadmiaru
do miejsc wskazanych przez Zamawiającego – na odległość nie większą niż 3 km od miejsca
załadunku śniegu i lodu

VI.

W Gminie Siechnice zimowemu utrzymaniu dróg podlegają drogi i chodniki
wymienione w poniższych tabelach:
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Urząd Miejski w Siechnicach
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VII. Wykaz telefonów kontaktowych:

Lp.
1.

Instytucja

Telefon kontaktowy

Urząd Gminy w Siechnicach

71 786 09 01

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

Fax 71 786 09 07

Biuro Obronności i Zarządzania Kryzysowego

71 311 38 32

Wydział Komunalny

2.

Kierownik Wydziału

71 786 09 35

Koordynator ZUD

71 786 09 31

Straż Miejska w Siechnicach
z siedzibą w Świętej Katarzynie
ul. Kolejowa 3, 55-010 Święta Katarzyna

71 311 38 31
tel. dyżurny straży
500 079 483
fax 71 311 38 32

3.

Komisariat Policji w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

tel. 47

871 68 62

Telefony alarmowe
112, 997

4.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 3 we Wrocławiu
ul. Krakowska 40/42, 50-425 Wrocław

tel. 71 343 23 23
Telefony alarmowe
112, 998

5.

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

71 72 21 740

Wydział Dróg i Transportu

fax: 71 72 21 740

Ul. T.Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

6.

Referat- Obwód Drogowy w Sulimowie

71 31 16 616

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

71 39 17 100 – 102

Ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Fax 71 39 17 110

Dział Obsługi Jednostki

71 39 17 196
Fax 71 39 17 109

7.

Służba Utrzymaniowa Wrocław

71 390 88 28

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

71 334 73 00

Oddział we Wrocławiu
Ul. Powstańców 186, 53-139 Wrocław

fax: 71 367 17 69

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

71 334 73 07-08

Rejon w Oleśnicy

tel. 71 314 20 28

ul. Wojska Polskiego 52E 56-400 Oleśnica

fax: 71 314 31 61

