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Plan
zimowego utrzymania dróg gminnych

w sezonie zimowym 2021/2022

Wstev

Plan opracowany został na potrzeby sprawnego przeprowadzenia akcji
zimowego utrzymania dróg. Urząd Gminy Rudniki przy opracowywaniu planu brał
pod uwagę ilości sprzętowe, ilości dróg do utrzymania oraz wielkość posiadanych
środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg.

Podział na standardy i technologia zimowego utrzymania

Podobnie jak w ubiegłym sezonie w planie zimowego utrzymania dróg na
rok 2021/2022 wszystkie drogi zarządzane przez Gminę Rudniki zostały podzielone
i zakwalifikowane do dwóch z sześciu standardów zimowego utrzymania dróg.
W pierwszej kolejności odśnieżane i utrzymywane będą drogi w V standardzie. Są to
drogi po których odbywa się regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci
do szkół i pracowników do pracy.
W dmgiej kolejności odśnieżane i utrzymywane będą drogi w VI standardzie. Są to
wszystkie pozostałe drogi: utwardzone asfaltowe, utwardzone tłuczniowe, gmntowe
po których odbywa się ruch lokalny oraz dojazdowe do posesji.
W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi Urzędu Gminy
w przypadku zaistnienia bardzo intensywnych opadów śniegu i zamieci śnieżnych
istnieje prawdopodobieństwo braku przejezdności niektórych odcinków dróg. Na
tych odcinkach zostaną rozstawione odpowiednie znaki drogowe.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 46

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 października 1994r.

Stan- l Opis stanu utrzymania drogi
dard | dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu -

Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania
zjawisk

l. 2. 3. 4.
Jezdnia czarna:

I. I - sucha
- mokra

Przejezdność całodobowa.

Doty C2y jezdni i poboczy:
luźny śnieg
błoto pośn.
zajeżdżony
- zaspy

2 godz.
4 godz.
nigdy
nigdy

gołoledź
szron
sza.dz

pośnieg
lodowica

2 godz.
2 godz.
2 godz.
4 godz.
4 godz.

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości.

II. l Jezdnia posypana na całej
długości.

luźny śnieg
błoto pośn.
zajeżdżony

4 godz.
6 godz.

występuje -(cienka
warstwa

nie utrudniająca
ruchu).

gołoledź
szron
szadź

pośnieg
lodowica

3 godz.
3 godz.
3 godz.
4 godz.
4 godz.

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości.

Jezdnia posypana na:
- skrzyżowania z drogami,

III. l - skrzyżowania z koleją,
- ode. o pochyl. > 4 %,
- przystankach autobus.
- innych miejscach ustal.

przez Zarząd Dróg.

- luźny śnieg
- zajeżdżony
zaspy, języki

śniegowe
(lokalnie)

6 godz.
występuje

6 godz.

Utrudnienia dla samochodów
osobowych.

W miejscach wyznaczonych:
gołoledź 5 godz.
szron 5 godz.
szadź 5 godz.

pośnieg 6 godz.
lodowica 5 godz.

rv.

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości.

Jezdnia posypana na od-
cinkach decydujących o

możliwości ruchu.

- luźny śnieg
- zajeżdżony

-zaspy
-języki
śniegowe

6 godz.
występuje
8 godz.

występują

Dopuszcza się przerwy w komunikacji
do 8 godz.

W miejscach wyznacz.:
gołoledź
pośnieg
lodowica

8 godz.
10 godz.
8 godz.

Jezdnia odśnieżona, w
miejscach zasp odśnieżony
co najmniej l pas ruchu z

V. l wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na od-
cinkach decydujących o

możliwości ruchu.

luźny śnieg
zajeżdżony
- zaspy

-nabój
śnieżny

16 godz.
występuje
wyst. do
24 godz.

występuje

W miejscach wyznacz.:
gololedź
pośnieg

8 godz.
8 godz.

Dopuszcza się przerwy w
komunikacji do 24 godz.

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne
odśnieżanie w zależności od

VI. l potrzeb.
Jezdnie posypane po odś-
nieżeniu w miejscach wy-
znaczonych przez Zarząd

Dróg.

- luźny
zajeżdżony
- zaspy

- nabój
śnieżny

występuje
występuje
wyst. do
48 godz.

występuje

W miejscach wyznacz.:
wszystkie
rodzaje,
śliskość

po
odśnieżaniu

2 godz.
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„Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o ni.ożliwości. ruchu" określa, że w tych miejscach będą rozstawione
pojemniki umożliwiające posypanie drogi: ......na skrzyżowaniach z innymi drogami oraz linianii. kolejowymi, na
odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4 %, na p.rz\;stankach autobusowych, na niebezpiecznych
łukach poziomych, innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi, np. na wysokich, nasypach itp....".

Sprzęt do zimowego utrzvmania drós

Do odśnieżania Urząd Gminy Rudniki posiada następujący sprzęt:
• pługi lekkie czołowe ciągnikowe 2szt
• koparko-ładowarka Iszt
• pług klinowy l szt
• posypywarka dróg l szt

Ponieważ sprzęt własny nie zabezpiecza w pełni potrzeb w zakresie
zimowego utrzymania dróg, dlatego też w przypadku zaistnienia bardzo
niekorzystnych wamnków pogodowych wynajęty zostanie dodatkowy sprzęt.

Material do zwalczania śliskości

Do zwalczania śliskości zimowej Urząd Gminy Rudniki przewiduje
stosowanie materiałów uszorstniających, tj. mieszanka piasku z solą.

Aby zapobiec zamarzaniu piasku zostanie dodana do niego sól drogowa
w ilości nie przekraczającej 20% i zostanie przygotowana mieszanka piaskowo -
solna. Materiały do zwalczania śliskości zostaną zlokalizowane w pojemnikach
rozmieszczonych na terenie całej Gminy. Będą to miejsca tj. przejazdy kolejowe,
strome podjazdy, skrzyżowania dróg, zatoki autobusowe. Łącznie rozstawionych
zostanie 20 pojemników.

Organizacja zimoweso utrzymania dróg

W przypadku wystąpienia niekorzystnych wamnków atmosferycznych
zostanie uruchomiona akcja zimowego utrzymania dróg. Decyzję o rozpoczęciu akcji
podejmuje Wójt Gminy Rudniki. Osobą kierującą akcją zimowego utrzymania dróg
jest Kierownik sekcji komunalnej Urzędu Gminy Rudniki.

Kierownik podejmuje decyzję odnoście ilości i rozmieszczeniu sprzętu.
Przyjmującymi informacje o utmdnieniach na drogach jest Kierownik sekcji
komunalnej UG Rudniki oraz Inspektor ds. drogownictwa.
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Kontakt:

Urząd Gminy Rudniki: gmina@judniki.pl 34 3595 072 w. 11
34 3595 072 w. 24 Inspektor ds. drogownictwa droŁi(%mdniki.pl
Kierownik Sekcji komunalnej Urzędu Gminy Rudniki (hydrofornia) 34 3595 057
607 605 634

Uwagi końcowe

Zakładamy, że nasze służby drogowe poprzez swoje działanie w sposób
maksymalny złagodzą niekorzystne dla użytkowników dróg skutki zimy,
a użytkownicy dostosują prędkość pojazdów do panujących na drogach zimowych
wamnków jazdy oraz będą wyrozumiali w przypadku chwilowej nieprzejezdności
dróg.

Ze względu na zmienne -warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg
publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do
panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego
sprzętu odśnieżnego i przeciw gołoledzio^v ego oraz niedpuszczalne jest omijanie
samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie
odśnieżania bqdz zwalczania sliskosci.

Zimowe Utrzymanie Dróg Publicznych - informacje ogólne.

Niniejszy plan sporządzono w nawiązaniu do n/w aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 roku, Nr 204, póz.2086),

2. Ustawa z dnia 2.12.1960 r. o kolejach (Dz.U. z 1989 r., Nr 52, póz, 310),

3. Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r.
w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. MTiGM z 1995
roku, Nr 10, póz. 20),

4. Zarządzenie Nr 12 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.09.1997 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

Opracował: Łukasz Wicher insp. ds. drogownictwa
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