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1. Podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. 

zm), 

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), 

- Uchwały Nr XXXVI/162/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca. 

2. Ogólne zasady prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg i chodników w sezonie 

2015 - 2016. 
Burmistrz Głuszycy zarządza drogami gminnymi i wewnętrznymi. Łączna długość dróg 

gminnych publicznych wynosi 18 600 mb. Łączna długość dróg gminnych i wewnętrznych 

objętych zimowym utrzymaniem wynosi 27 233 mb. Całość prac związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych prowadzić będzie Referat Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, natomiast zlecenia dot. 

zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych zrealizują wyłonieni w drodze 

przetargu wykonawcy utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych dla poszczególnych 

obwodów. 

3. Standardy przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników. 
Na drogach gminnych i wewnętrznych wprowadzono standardy prac przy odśnieżaniu 

dróg i zwalczaniu śliskości zimowej uzależnione od znaczenia komunikacyjnego 

poszczególnych dróg, wartości natężenia ruchu oraz wytycznych zawartych w 

rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 12 z 09 września 1997 r. 

W sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. 

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są warunki na jezdni 

oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak 

również czas występowania tych odstępstw. Standardy te powinny być bezwzględnie 

utrzymywane przy średnich warunkach zimowych. 

W warunkach obfitych opadów śniegu nastąpi koncentracja działań na drogach IV 

standardu zimowego utrzymania dróg, w drugiej kolejności będzie utrzymywana 

przejezdność dróg, na których założono standard VI zimowego utrzymania. Na drogach 

tych mogą wystąpić utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony 

jest od skali zjawiska, czasu jego trwania, a także liczby zaangażowanych środków 

technicznych. 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 niemożliwe. Organizację pracy należy wtedy dostosować do 

aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne 

rozwiązania np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu. 

4. Podział długości odcinków dróg gminnych i wewnętrznych pod względem obwodów 

oraz wykaz chodników 

 

WYKAZ OBWODÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 

 

OBWÓD I 

 

1.   ul. Zielona        -  342 mb  

2.   ul. Cmentarna (przy posterunku Policji)     –  513 mb 

3.   ul. Cmentarna (zjazd z Kłodzkiej pomiędzy budynkami 7 -11 ) – 650 mb 

4.   ul. Kłodzka (dojazd do budynków 27 – 29)    –  100 mb 

5.   ul. Polna         –  320 mb 



6.   ul. Grunwaldzka (dojazd do budynków 31 -33)    –  100 mb 

7.   ul. Grunwaldzka (dojazd do budynków 58, 60, 62)   –  100 mb 

8.   ul. Grunwaldzka (parking przy Urzędzie Miejskim) 

9.   ul. Leśna         – 1 097 mb 

10. ul. Dolna         – 1 155 mb 

11. ul. Wysoka        –   166 mb 

12. Plac Targowy 

13. Parking (przy punkcie Totalizatora Sportowego)  

14. ul. Włókniarzy        –  180 mb 

15. ul. Częstochowska        –  407 mb 

16. ul. Dąbrowskiego       –   267 mb 

17. ul. Górna         –   993 mb 

18. ul. Przemysłowa        –   586 mb 

19. ul. Niecała        –   200 mb 

20. ul. Bohaterów Getta       – 1 217 mb 

21. ul. Bohaterów Getta  (dojazd do budynku 28-30)   –     70 mb 

22. ul. Parkowa        –   732 mb 

23. ul. Grunwaldzka (dojazd do budynku nr 22A – przychodnie) –   200 mb 

 

Ogółem: 9 395 mb 

 

 

OBWÓD II  

 

1.   ul. Górnośląska        –   870 mb  

2.   ul. Mazurska        – 1 039 mb 

3.   ul. Pomorska        –   401 mb 

4.   ul. Sienkiewicza (przy zabudowie szeregowej)    –   170 mb 

5.   ul. Sienkiewicza (dojazd do budynku nr 31)    –   100 mb 

6.   ul. Sienkiewicza (dojazd do budynku nr 22-24)    –    50 mb 

7.   ul. Zdrojowa        –   240 mb 

8.   ul. Ogrodowa        –   149 mb 

9.   ul. 11-go Listopada       –   965 mb 

10. ul. Piastowska         -    561 mb 

11. Łącznik Kolejowa – Piastowska      –   673 mb 

12. ul. Lipowa        – 1 485 mb 

13. ul. Warszawska + nowa zabudowa mieszkaniowa  –   696 mb 

14. ul. Krasickiego        –   278 mb 

15. ul. Warskiego        –   325 mb 

16. ul. Pionierów        –   575 mb 

17. ul. Łukasiewicza        –   611 mb 

18. ul. Sudecka (Łomnica Granna – droga do budynku nr 37)  –   500 mb 

19. ul. Sudecka (Łomnica – droga do budynku nr 11)   –   300 mb 

20. ul. Sudecka (Łomnica – do budynku nr 41)   –    200 mb 

21. ul. Trzy Strugi (dojazd do budynków 2a, 2b, 2d, 2g)  –    200 mb 

22. ul. Sudecka (dojazd do budynków 2p, 2r, 2s)  

i łącznik (ul. Wiejska 43a)      –  1 800 mb 

23. ul. Jeżynowa       –    200 mb 

 

Ogółem: 12 388 mb 



OBWÓD III  

 

1. ul. Gdańska        –  1 800 mb 

2. Droga na Osówkę        –  1 700 mb 

3. ul. Kościuszki (droga do budynków nr 3, 7, 9, 11)   –     100 mb 

4. ul. Kościuszki (droga dojazdowa do budynków od nr 15a do 21) –   400 mb 

5. ul. Grunwaldzka ( plac postojowy przy budynku 77) 

6. ul. Pamięci Narodowej (droga do budynku nr 3b)  –     150 mb 

7. ul. Świerkowa 28 wraz z drogą dojazdową   –     600 mb 

8. ul. Świerkowa 32 wraz z drogą dojazdową   –     700 mb 

 

Ogółem: 5 450 mb 

 

Wykaz chodników do odśnieżania w sezonie 2015/2016: 

 

 ul. Grunwaldzka:  

a) od nr 9 do ul. Leśnej – 0,30 km 

b)  nr 6 – 14 – 0,15 km;  

c) nr 25 – 37 – 0,50 km;  

d) nr 28 – 36 – 0,23 km;  

e) nr 38 – 48 – 0,10 km; 

f) nr 56 – 58 – 0,05 km;  

g) nr 41 – 53 – 0,05 km;  

h) nr 53 – 81 – 0,10 km;  

i) nr 58 – 82 – 0,10 km;  

j) nr 83 - 87 – 0,05 km; 

razem 1,63 km 

 

 ul. Sienkiewicza:  

a) nr 1 – 27 – 0,10 km;  

b) nr 27 – 39 – 0,25 km;  

c) nr 39 – 55 – 0,10 km;  

d) nr 59 – 71 – 0,25 km;  

e) nr 2 – 10 – 0,25 km;  

f) nr 14 – 32 – 0,35 km 

razem 1,30 km 

 

 ul. Kolejowa – razem 0,85 km 

 ul. Pionierów; ul. Łukasiewicza; łącznik ul. Częstochowska – ul. Kolejowa – razem 

0,90 km 

 ul. Bohaterów Getta – razem 0,40 km 

 ul. Dolna – razem 0,10 km 

 ul. Leśna – razem 0,05 km 

 ul. Kłodzka:  

a) nr 2 – 28 – 0,25 km;  

b) nr 1 – 35 – 0,20 km;  

c) nr 43 – 93 – 0,50 km; 

d) nr 103 - 105 – 0,20 km 

razem 1,15 km 

Łączna długość chodników do zimowego utrzymania – 6,38 km 



5. Zasady prowadzenia akcji zimowej akcji zimowego utrzymania dróg gminnych 

i wewnętrznych w okresie zimowym 2015 - 2016 na terenie Gminy Głuszyca. 

1) Obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych spoczywa na 

zarządcach dróg. 

2) Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 

2015-2016 na terenie Gminy Głuszyca obejmuje odśnieżanie dróg według standardów 

zimowego utrzymania dróg oraz zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej z użyciem 

materiału uszorstniającego, w sposób zapewniający przejezdność dróg i minimalizację 

kosztów z tego tytułu. 

3) Odśnieżanie odbywać się będzie po ustaniu silnego wiatru oraz opadów śniegu. 

4) Określa się standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych 

i wewnętrznych na terenie Gminy Głuszyca. 

- standard IV 

Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości oraz posypywana materiałem 

uszorstniającym w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na odcinkach 

decydujących o możliwości ruchu, wtedy gdy warstwa śniegu uniemożliwia dojazd do 

głównych ciągów komunikacyjnych. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny oraz 

zaspy usuwane będą w ciągu 6 godzin. Czas likwidacji śliskości zimowej (gołoledzi) 

nie może przekroczyć 16 godzin od momentu wystąpienia zjawiska powodującego 

śliskość. W tym standardzie dopuszcza się pozostawienie na nawierzchni, po 

zakończeniu pracy sprzętu, równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu, nabojów 

śnieżnych nieutrudniających ruchu. Dopuszcza się do przerwy w komunikacji 

do 16 godzin. 

- standard VI 

Jezdnia zaśnieżona. Drogi w tym standardzie nie będą odśnieżane i posypywane 

materiałem uszorstniającym. 

5) Odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie  

Gminy Głuszyca w okresie zimowym 2015 - 2016, zgodnie z planem zimowego 

utrzymania dróg, sprawuje Urząd Miejski w Głuszycy. Osobą do kontaktu pomiędzy 

Urzędem Miejskim w Głuszycy a Wykonawcami w zakresie zimowego utrzymania 

dróg gminnych i wewnętrznych w okresie 2015 - 2016, jest Inspektor ds. Infrastruktury 

Miejskiej, telefon kontaktowy: 74 8866752. 

6) Decyzje o momencie rozpoczęcia odśnieżania podejmuje osoba wyznaczona przez 

Burmistrza Głuszycy i przekazuje do Wykonawców odśnieżających drogi. Czas pracy 

sprzętu Wykonawców potwierdza się na podstawie przesłanych meldunków przez 

Wykonawców w danym dniu wykonania usługi. Na karcie drogowej pracy sprzętu 

składany jest podpis i pieczęć osoby merytorycznie odpowiedzialnej za fizyczne 

wykonanie prac na drogach czy też placach. Wykonawca odśnieżania dróg 

zobowiązany jest do całodobowego kontrolowania dróg i podjęcia akcji odśnieżania lub 

zwalczania śliskości bez wezwania osoby wyznaczonej przez Burmistrza Głuszycy, a 

także w ciągu 30 minut od telefonicznego zgłoszenia przez osobę wyznaczoną do 

kontaktu przez Burmistrza Głuszycy. 

7) Zarządca dróg gminnych i wewnętrznych nie posiada sprzętu do odśnieżania 

lub zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych i wewnętrznych. 

Przy utrzymaniu przejezdności dróg zarządca bazuje na sprzęcie zewnętrznym. 

8) Finansowanie prac zimowego utrzymania na drogach gminnych i wewnętrznych 

na terenie Gminy Głuszyca odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminy Głuszyca. 

6. Materiały do zwalczania śliskości zimowej. 
Zapobieganie powstawaniu, likwidacji i łagodzeniu skutków śliskości zimowej odbywać 

się będzie przy użyciu materiału uszorstniającego: mieszanki piasku z 5% dodatkiem soli 



(NaCl) za pomocą piaskarek. Zaleca się stosowanie soli o bardziej jednorodnym 

uziarnieniu, ponieważ zapewnia ona większą równomierność pokrycia nawierzchni 

podczas posypywania. Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być 

zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. Jednorodność 

uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia podczas posypywania. 

Zabezpieczenie w materiały uszorstniające spoczywa na wykonawcy zimowego 

utrzymania dróg. 

7. Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. 
Nie przewiduje się dyżurów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy - zarządcy dróg 

gminnych i wewnętrznych. W okresie prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg 

wszelkie interwencje będą przyjmowane pod numerem telefonu: 74 8866752 

w następujących godzinach: 

- poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7
30

 do godziny 15
30, 

- we wtorek od godziny 7
30

 do godziny 17
00 

- w piątek od godz. 7
30 

 do godziny 14
00

 

w pozostałych godzinach pod numerem telefonu osób upoważnionych do wydawania 

dyspozycji wykonawcom zimowego utrzymania dróg z ramienia Urzędu Miejskiego 

w Głuszycy. 

8. Sposób kontroli pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg. 
W okresie zimowym upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy, będą 

przeprowadzać na bieżąco kontrolę pracy sprzętu służącego do zimowego utrzymywania 

dróg. 

9. Punkt informacji zimowego utrzymania dróg 

Urząd Miejski w Głuszycy 

ul. Grunwaldzka 55 

58-340 Głuszyca 

parter, pokój nr 1 

telefon kontaktowy: 74 88 66 752 

fax. 74 8456339 


