
Zimowe utrzymanie dróg  
  
Zimowe utrzymanie dróg są to prace, które mają na celu zmniejszenie lub ograniczenie 
zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość 
zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi: 
- usuwanie, odśnieżanie śniegu z nawierzchni dróg (ulic), 
- zwalczanie śliskości zimowej w formie gołoledzi, lodowicy, bądź zlodowaciałego śniegu 
przez stosowanie środków chemicznych i uszorstwiających na nawierzchni dróg i ulic. 
Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce 
obejmuje następujące zagadnienie: 
1. ustalenie standardów zimowego utrzymania dróg, 
2. przygotowanie infrastruktury drogowej, 
3. przygotowanie materiałowo-sprzętowe, 
4. przygotowanie zasobów ludzkich – dyżury, kierowanie utrzymaniem dróg w okresie 
zimy. 
I. W zakresie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg oraz wykazów 
dróg do odśnieżania 
 
    Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie 
zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość 
zimowa oraz opady śniegu Art.  20. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tj. Dz. U. 2016 r.,  poz.1440 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi nakłada 
na służby drogowe obowiązek utrzymania dróg w okresie zimowym. Zasady prac 
prowadzonych oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów 
utrzymania.  
    Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimy 2016/2017 zostały 
zatwierdzone w dniu 2016-10-17. 
    Poszczególnym standardom 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 przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych niweczących 
efekty odśnieżania, utrzymanie standardu docelowego może być niewykonalne. Sprzęt 
będzie zatrudniony w pierwszej kolejności na drogach utrzymywanych w standardzie 
wyższym, a dopiero później na pozostałych drogach. Może być odśnieżany tylko jeden 
pas ruchu. 

 



Do pobrania: 
- wykaz ulic powiatowych w mieście Hajnówka przeznaczonych do zimowego 
utrzymania w sezonie 2016-2017 
(likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard II 
- wykaz dróg powiatowych w powiecie hajnowskim przeznaczonych do zimowego 
utrzymania w sezonie 2016-2017 
(likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard V 
II. W zakresie przygotowania infrastruktury drogowej.  
 
    W ramach przygotowania infrastruktury drogowej do okresu zimy 2016-2017, Zarząd 
Dróg Powiatowych w Hajnówce wykonał i nadal wykonuje:  
- roboty naprawcze związane z uzupełnieniem ubytków w istniejących nawierzchniach 
bitumicznych – remonty cząstkowe, 
- obkaszanie poboczy dróg powiatowych w celu złagodzenia zawiewania dróg śniegiem, 
- roboty związane z odkrzaczeniem poboczy dróg. 
III. W zakresie przygotowania materiałowo-sprzętowego. 
 
    Do usuwania skutków zimy (odśnieżania) wykorzystywany zostanie ww. sprzęt własny 
będący w dyspozycji Zarządu  tj.: 
- 1 równiarka drogowa z pługiem własnym – środkowym oraz pługiem czołowym – 
klinowym doczepnym,  
- 4 ciągniki rolnicze: 1x URSUS C11054 z pługiem czołowo-skośnym, 2x URSUS C-360 z 
pługami skośnymi doczepnymi, 1x MTZ z pługiem czołowo-skośnym, 
- 1 koparko-ładowarka z pługiem czołowo-klinowym,  
- 2 samochody ciężarowe KAMAZ i MAZ z piaskarkami samochodowymi oraz pługami 
czołowymi-skośnymi doczepnymi, 
oraz w  wyniku zapytania został wynajęty sprzęt jak niżej: 
- 2 ciągniki z pługami o mocy 140 KM i powyżej, 
- 1 samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z 
zamontowanym pługiem klinowym lub czołowym (napęd min. na 2 osie), 
- 1 koparko – ładowarka z pługiem skośnym, 
- 1 równiarka drogowa lub inny ciężki nośnik z zamontowanym pługiem klinowym. 
Wyjaśnia się dodatkowo, że sprzęt wynajęty będzie pracował tylko i wyłącznie wówczas, 
gdy z uwagi na np. nadmierne i intensywne opady śniegu sprzęt własny będzie 
niewystarczający do łagodzenia skutków zimy. 
IV.    W zakresie przygotowania zasobów ludzkich. 
 
    W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg zaangażowana będzie kadra ZDP do 
czynnego udziału zarówno przy pełnieniu dyżurów jak też, przy równoczesnym 
koordynowaniu pracy sprzętu na drogach oraz monitorowaniu stanu przejezdności dróg i 
likwidacji śliskości zimowej. 
Dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. 
Bielskiej 41 codziennie w godzinach 400 – 1500 w dni robocze i w godzinach 400 – 1000 
w dni wolne od pracy w normalnych warunkach atmosferycznych. W warunkach 
pogarszających się – dyżury będą pełnione nawet całodobowo.  
    Przyjęto wymóg stałej dyspozycyjności stanu osobowego i środków technicznych 
zaangażowanych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. 
Przez cały okres trwania akcji zimowego utrzymania dróg Zarząd Dróg będzie 
współpracował z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce jak też z 
samorządami gmin oraz mieszkańcami. Współpraca ta polegała będzie między innymi na 
realizacji interwencji oraz bieżącym rozpoznaniu stanu przejezdności dróg i ulic. 
    Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawować będzie Kierownik ZDP – Pani 
Krystyna Miszczuk: 
Telefony kontaktowe: 
- stacjonarny      85 683 20 01 
- komórkowy     606 611 823 
Za całokształt zimowego utrzymania i prowadzenia akcji odpowiedzialny jest Kierownik 
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Działu Drogowo – Mostowego – Pan Sławomir Pańkowski. 
Telefony kontaktowe: 
- stacjonarny      85 683 20 01 
- komórkowy     604 618 584 
Zarząd Dróg Powiatowych dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowej 
komunikacji na terenie powiatu w okresie zimy 2016/2017. 
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