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I. Część ogólna 

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub 

ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami 

atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. 

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi: 

- działania organizacyjno - techniczne realizowane przez drogową służbę liniową 

lub przedsiębiorstwa wykonawcze, 

- przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się 

również zapobieganie), 

- działania profilaktyczne, w tym osłonę dróg przed zawiewaniem, obsługę 

meteorologiczną itp., 

-   usuwanie śniegu z dróg, 

- usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie topników do odladzania jezdni 

lub materiałów uszorstniających, 

-   prace porządkowe po sezonie zimowym. 

Niniejsze wytyczne zimowego utrzymania dróg obowiązują przy przygotowaniu, 

wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych 

wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie w latach 2022,                          

2023, 2024. 

Ze względu na funkcję i obciążenie ruchem oraz możliwości techniczne                                               

i finansowe ustala się podział dróg na standardy zimowego utrzymania : 

 a) na ciągach drogowych ulic (załącznik nr 2 i 3), 

 b) na ciągach drogowych pozostałej sieci drogowej pozamiejskiej oraz na 

ulicach miasta i gminy Glinojeck (załącznik nr 4, 5, 6, 7).   

Wykonanie zadań zimowego utrzymania dróg w zakresie objętym planem, realizowane 

będzie przez wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym. 

 W ramach zawartych umów wykonawcy zobowiązani są między innymi do: 

1. zabezpieczenia i przygotowania sprzętu oraz materiału do akcji ZUD na dzień 

01 stycznia w kolejnych latach obowiązywania planu; 

2. podjęcia akcji na drodze w ciągu 1 godziny od chwili otrzymania zawiadomienia 



przez kierującego działaniami ZUD; 

3. zgromadzenie materiałów do likwidacji śliskości drogi na 7 dni przed 

wymienionym wyżej terminem gotowości, w ilości zabezpieczającej 14 dniowy 

okres pracy. 

II. Zasady wykonywania robót zimowego utrzymania dróg. 

1. Odśnieżanie 

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

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu oraz technologia ich wykonania wynika 

z obowiązujących standardów utrzymania dróg (załącznik nr 1). 

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są minimalne 

poziomy utrzymania nawierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu 

w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również 

dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. 

Dopuszcza się zaleganie na nawierzchni jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu 

lub błota pośniegowego na ulicach i drogach utrzymywanych w II, IV, V i VI standardzie 

zimowego utrzymania. 

2. Kierowanie robotami 

1. Całością prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych kieruje 

koordynator - ustanowiony przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                              

w Ciechanowie, wykonujący swoje obowiązki przy pomocy wyznaczonych 

pracowników technicznych nadzoru z PZD. 

2.   Koordynator obowiązany jest m. in. do: 

• podjęcia decyzji o rozpoczęciu, kontynuacji bądź zakończeniu poszczególnych 

rodzajów usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, 

• koordynacji działań operacyjnych (użycie stanu osobowego i sprzętowego), 

• wprowadzenie do akcji dodatkowych środków wykonawczych, 

• oceny i odbioru zleconych usług z zakresu zimowego utrzymania. 



3. Decyzje dotyczące świadczenia usług przez Wykonawców wyłonionych                          

w przetargu, kierowane będą  z punktu dyspozycyjnego, tj. Obwodu Drogowego                     

w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 35, nr tel. 23 672 47 47. 

4. Zarząd drogi lub inne ośrodki kierowania pracami zimowego utrzymania dróg 

wyposażone będą w: 

• środki łączności przewodowej i bezprzewodowej do monitorowania pracy 

sprzętu (GPS), 

• odbiornik radiowy i telewizyjny, 

• mapy operacyjne odśnieżania i usuwania śliskości zimowej, 

• zestawienia sprzętu i materiałów do zimowego utrzymania dróg, 

• wykazy numerów telefonów osób kierujących pracami, 

• wykazy numerów telefonów jednostki nadrzędnej oraz innych instytucji 

współpracujących, 

• wykazy wykonawców robót wraz z ich numerami telefonów, 

• harmonogram dyżurów, 

• listę z nazwiskami i adresami oraz telefonami osób pełniących dyżury, 

• wytyczne zimowego utrzymania dróg, 

• zatwierdzone plany zimowego utrzymania dróg. 

3. Zasady prowadzenia prac 

1. W zależności od zaistniałej sytuacji pogodowej i warunków zagrożenia                                                          

dla komunikacji drogowej zapobieganie bądź zwalczanie skutków zimowych                            

na drogach będzie przebiegać w/g przedstawionych niżej wariantów „A” i „B” 

 

WARIANT „A” przy przeciętnych ilościach opadów śnieżnych występujących                    

w naszej strefie klimatycznej 

a) z punktu dyspozycyjnego zlokalizowanego na Obwodzie Drogowym                                           

w Ciechanowie przy ulicy Sienkiewicza 35 z chwilą zaistnienia zagrożenia                                  



na drogi pozamiejskie wyznaczone w/g standardu IV, V i VI wezwany będzie  

wykonawca z następującym sprzętem (załącznik nr 5, 6, 7) 

• piaskarki typ P-1 w ilości 4 szt. z materiałem uszorstniającym, który dokonuje 

likwidacji gołoledzi (zgodnie z wytycznymi koordynatora lub osoby pełniącej 

dyżur), 

• pojazdy samochodowe z pługami lekkimi w ilości 5 szt. 

• pojazdy samochodowe z pługami średnimi w ilości 3 szt. 

Po wykonaniu wymaganego zadania piaskarki oraz pojazdy samochodowe z pługami 

lekkimi i średnimi będą doraźnie na polecenie koordynatora lub osoby pełniącej dyżur 

wykonywać zwalczanie gołoledzi na innych zagrożonych odcinkach dróg 

powiatowych; 

b) z punktu dyspozycyjnego zlokalizowanego na terenie wykonawcy wyłonionego                     

w przetargu, kierowany będzie sprzęt na odcinki ulic powiatowych miasta Ciechanów 

w zakresie: 

• jezdnie ulic wyznaczone do utrzymania w/g standardu II odśnieżane na całej 

szerokości (załącznik nr 2), 

• zwalczanie śliskości z całej szerokości jezdni wyznaczonych ulic odbywać                      

się będzie przy użyciu piaskarek mieszanek uszorstniających z 50% soli                             

i 50% piasku, 

• chodniki sprzątane ze śniegu i posypywane przez wykonawcę (załącznik nr 3); 

• wykonawca usuwa i pozbywa się nadmiaru śniegu oraz lodu z nawierzchni 

jezdni z uprzątniętych chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych 

do drogi powiatowej. 

c) z punktu dyspozycyjnego zlokalizowanego na terenie wykonawcy wyłonionego                     

w przetargu, kierowany będzie sprzęt na odcinki ulic powiatowych na terenie miasta 

Glinojecka (załącznika nr 4) celem odśnieżenia i likwidacji śliskości przy użyciu 

mieszanek uszorstniających z 50% soli i 50% piasku. 

 

WARIANT „B” przy nadmiernych ilościach opadów śnieżnych i wystąpieniu lokalnych 

wyłączeń odcinków dróg z ruchu komunikacyjnego. 



 Główne zadanie polegać będzie na utrzymaniu przejezdności ulic i ciągów 

komunikacyjnych dróg  powiatowych wyznaczonych w pierwszej kolejności zimowego 

utrzymania dróg w standardach II, IV i V,  a dopuszczalne odstępstwa                                                

od zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi obniżone będą o jeden standard                         

w przypadku standardów II, IV i V. 

Do akcji wprowadzone będą dodatkowe jednostki sprzętowe tj.: 

• ładowarki samowyładowcze o poj. łyżki minimum 2,5 m3 szt. 2, 

• samochody samowyładowcze 8 t szt. 4 (do wywozu śniegu ze skrzyżowań, 

przejść dla pieszych i miejsc parkingowych na ulicach miasta Ciechanowa), 

• pojazdy samochodowe z pługami ciężkimi szt. 2, 

• równiarki szt. 3 z pługami czołowymi. 

W przypadku bardzo ostrych ataków zimy i ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej – 

zadanie zwalczania skutków zimowych na drogach, wykonywane będzie odrębnymi 

decyzjami Starosty Powiatu poprzez wprowadzenie dodatkowych służb i sprzętu 

pomocniczego ratownictwa ogólnego i działania w oparciu o „Plan Zarządzania 

Kryzysowego Powiatu Ciechanowskiego”. 

2. Drogi powiatowe o nawierzchni gruntowej użytkowane są sezonowo, jako dojazdy 

do pól uprawnych. Zimowe utrzymanie stosuje się incydentalnie w zależności                        

od zaistniałych okoliczności i potrzeb. Decyzje w sprawie interwencji                                              

na niżej wymienionych drogach podejmuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg                    

lub koordynator akcji zimowej. 

Odcinki dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej (lub żwirowej) łącznej długości 

40,181 km : 

• 1201W na długości 0,077 km, 

• 1204W na długości 1,550 km, 

• 1218W na długości 2,460 km, 

• 1219W na długości 3,605 km, 

• 1222W na długości 9,772 km, 

• 1226W na długości 5,021 km, 

• 1227W na długości 2,882 km, 



• 1229W na długości 2,384 km, 

• 1237W na długości 0,682 km, 

• 1239W na długości 4,103 km, 

• 1241W na długości 1,274 km, 

• 1248W na długości 2,217 km, 

• 2318W na długości 0,816 km, 

• 2351W na długości 2,250 km, 

• 3044W na długości 0,228 km, 

• 3428W na długości 0,860 km. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu ciechanowskiego w razie konieczności 

posypywane solą drogową są punkty niebezpieczne, tj: wzniesienia, spadki, ronda, 

łuki, mosty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi – podział na standardy, 

Nr 2 - Wykaz odcinków ulic miejskich na terenie miasta Ciechanowa, wyznaczonych 

do zimowego utrzymania w standardzie II, 

Nr 3 - Wykaz chodników dla pieszych na obszarze miasta Ciechanowa, 

wyznaczonych do odśnieżania i zwalczania gołoledzi, 

Nr 4 - Wykaz ulic w mieście Glinojeck do zimowego utrzymania, 

Nr 5 - Wykaz dróg zamiejskich wyznaczonych do odśnieżania w standardzie IV, 

Nr 6 - Wykaz dróg zamiejskich wyznaczonych do odśnieżania w standardzie V, 



Nr 7 - Wykaz dróg zamiejskich wyznaczonych do odśnieżania w standardzie VI, 

Nr 8 – Specyfikacje Techniczne 

Nr 9 - Mapy operacyjne zimowego utrzymania dróg powiatowych, miejskich i 

zamiejskich. 
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Załącznik nr 1  Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu 

LP. STANDARD 
OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA 

DANEGO STANDARDU 

DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU 

PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU 
OD STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA 

ZJAWISK 

1 I 

Jezdnia czarna 
- sucha 
- mokra 
Przejezdność całodobowa 

Dotyczy jezdni i poboczy: 
- luźny                              
- błoto pośniegowe          
- zajeżdżony                   
- zaspy                              

 
- 2 godz 
- 4 godz 
- nigdy 
- nigdy 

- gołoledź 
- szron 
- sadź 
- pośniegowa 
- lodowica 

- 2 godz 
- 2 godz 
- 2 godz 
- 4 godz 
- 4 godz 

2 II 
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 
Jezdnia posypana na całej długości 

- luźny                              
- błoto pośniegowe          
- zajeżdżony                   
(cienka warstwa nieutrudniająca 
ruchu)   

- 4 godz 
- 6 godz 
- występuje 

- gołoledź 
- szron 
- sadź 
- pośniegowa 
- lodowica 

- 3 godz 
- 3 godz 
- 3 godz 
- 4 godz 
- 4 godz 

3 III 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 
Jezdnia posypana na: 
- skrzyżowaniach z drogami 
- skrzyżowaniach z koleją 
- odcinkach o pochyleniu > 4% 
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 

- luźny                                     
- zajeżdżony                   
- zaspy, języki śniegowe 
(utrudnienia dla samochodów 
osobowych)       

- 4 godz 
- występuje 
- 6 godz 
 
 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź 
- szron 
- sadź 
- pośniegowa 
- lodowica 

 
- 5 godz 
- 5 godz 
- 5 godz 
- 6 godz 
- 5 godz 

4 IV 
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o 
możliwości ruchu 

- luźny                                     
- zajeżdżony                   
- języki śniegowe 
- zaspy 
(dopuszcza się przerwy w komunikacji 
do 8 godz)   

- 8 godz 
- występuje 
- występuje 
- do 8 godz 
 
 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź 
- pośniegowa 
- lodowica 

 
- 8 godz 
- 10 godz 
- 8 godz 

5 V 

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

- luźny                                     
- zajeżdżony                   
- nabój śnieżny 
- zaspy 
(dopuszcza się przerwy w komunikacji 
do 24 godz)   

- 16 godz 
- występuje 
- występuje 
- występują 
do 24 godz 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź 
- pośniegowa 
 

 
- 8 godz 

6 VI 

Jezdnia zaśnieżona 
Prowadzi się interwencyjnie odśnieżanie w 
zależności od potrzeb 
Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach 
wyznaczonych przez zarząd drogi 

- luźny                                     
- zajeżdżony                   
- nabój śnieżny 
- zaspy 

- występuje 
- występuje 
- występuje 
- występują 
do 48 godz 

W miejscach wyznaczonych: 
- wszystkie rodzaje śliskości po 
odśnieżaniu 

 
- 2 godz 
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Załącznik nr 2 

Wykaz dróg powiatowych odcinków miejskich (ulic) do zimowego utrzymania 

(odśnieżanie i posypywanie - załącznik nr 1 – II standard) 

 

Lp. Nazwa ulicy Odcinek 
Długość 
[mb] 

 1 2 3 4 
1 Leśna 100 m za Siewną do granicy miasta 730 

2 Kraszewskiego od 17 Stycznia do Kargoszyńskiej 514 

3 Niechodzka   100 za pętlą miejską do granicy miasta 1225 

4 Nużewska od Niechodzkiej do skrzyżowania na Gołoty 1069 

5 Sońska   od Płońskiej do granicy miasta 3169 

6 Kwiatowa od Wesołej do granicy miasta 640 

7 Kącka od Wojska Polskiego do granicy miasta 944 

8 Kargoszyńska od pętli miejskiej do mostu w Kargoszynie (włacznie) 1400 

Razem 9691 

  
 

Załącznik nr 3 

Wykaz chodników dla pieszych przy ulicach powiatowych miasta Ciechanowa 
podlegających zimowemu utrzymaniu (odśnieżanie i posypywanie) 
 

 
Lp
. 

 
Nazwa ulicy 

 
Odcinek 

Długość 
[mb] 

1 2 3 4 

1 Kraszewskiego od 17 Stycznia do ul. Kargoszyńskiej - obie strony 1010 

2 Niechodzka od pętli miejskiej do granicy miasta – str. prawa 
od drukarni do pętli autobusowej – str. lewa 

1220 
180 

3 Sońska od Płońskiej do Podleśnej - str. lewa 
od Płońskiej do dr. Gminnej do m. Rzeczki – str. prawa 

1965 
1845 

4 Kwiatowa od pętli miejskiej do granicy miasta – str. prawa 
od pętli miejskiej do ul. Wesołej – str. lewa 

640 
50 

5 Kącka 100 m od Wojska Polskiego do granicy miasta – str. lewa 821 

Razem 7731 

 
Wykaz ścieżek rowerowych przy ulicach powiatowych podlegających zimowemu 
utrzymaniu 
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Załącznik nr 4 

Wykaz odcinków dróg miejskich (ulic) w mieście Glinojeck do zwalczania 

śliskości zimowej (odśnieżanie i posypywanie – załącznik nr 1 - IV standard) 

 

Lp. 

 

Nazwa ulicy 
 

Odcinek 

Długość 

[mb] 

1 2 3 4 

1 ul. Fabryczna od DK 60 do granicy miasta 1203 

2 ul. Kościelna i Wojska 
Polskiego 

od DK 60 do granicy miasta 
2024 

Razem 3227 

 

Załącznik nr 5 

Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania (załącznik nr 1 – IV standard) 

Lp. Nazwa ciągu drogowego Nr drogi Km początk. Km końc. 
Długość 
odcinka 
[km] 

1 2 3 4 5 6 

1 Chrzanówek  - Opinogóra - Dzbonie 1213W 0+000 8+028 8,028 

2 Ciechanów – Młock – Wola Młocka - 
Luszewo 

1241W 0+000 15+439 15,439 

3 Grzybowo – Regimin - Szulmierz 1215W 0+000 12+205 12,205 

4 Ciechanów – Modła – Niedzbórz – 
Drogiszka -  Dalnia 

1240W 0+000 11+373 11,373 

5 Strzegowo –  Niedzbórz - Pniewo 
Czeruchy 

2352W 0+000 2+903 2,903 

6 Nasielsk – Gąsocin - Ciechanów 2421W 0+000 16+552 16,552 

7 Ojrzeń – Nowe Miasto 1247W 0+000 5+269 5,269 

8 Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno 1242W 0+000 17+806 17,806 

9 Szulmierz - Wola Wierzbowska – Zielona 
– Wężowo – Krasiniec 

1238W 0+000 8+983 8,983 

10 Ościsłowo – Ojrzeń 1233W 0+000 10+483 10,483 

11 Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – 
Zielona 

1237W 0+000 11+416 11,416 

R a z e m 120,457 
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Załącznik nr 6 
Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania (załącznik nr 1 – V standard) 

Lp. Nazwa ciągu drogowego Nr drogi Km początk. Km końc. 
Długość 
odcinka 
[km] 

1 2 3 4 5 6 

1 Wróblewo – Helenów 1207W 0+000 10+218 10,218 

2 Wola Młocka – Malużyn 1234W 0+000 3+303 3,303 

3 Nasielsk - Strzegocin – Szyszki – Gołymin 
Ośrodek 

2422W 0+000 6+656 6,656 

4 Opinogóra – Pałuki – Nieradowo (odcinek 
Opinogóra – Pałuki) 

1236W 0+000 3+454 3,454 

5 Obrębiec  - Szczepanki – Szulmierz 1202W 0+000 6+773 6,773 

6 Grudusk – Łysakowo 1206W 0+000 4+564 4,564 

7 Polesie – Luszewo – Glinojeck 3018W 0+000 5+871 5,871 

8 Przywilcz – Zakrzewo – Żmijewo Kuce 2319W 0+000 9+582 9,582 

9 Kraszewo – Żochy 1225W 0+000 3+393 3,393 

10 Ościsłowo –  Sulerzyż - Chotum 1232W 0+000 6+561 6,561 

11 Ciechanów – Ropele – Karniewo – Jarluty 
– Regimin (odcinek Kargoszyn - Ropele) 

1239W 0+000 2+400 2,400 

12 Wróblewo – Pajewo – Gołymin Ośrodek 1212W 0+000 12+387 12,387 

13 Gołymin Ośrodek – Łukowo - Mosaki 1208W 0+000 2+379 2,379 

14 Ojrzeń – Kałki - Malużyn 1219W 0+000 6+041 6,041 

15 Gołotczyzna – Nasierowo Dziurawieniec 1223W 0+000 9+195 9,195 

16 Glinojeck – Żeleźnia – Krusz 1231W 0+000 5+655 5,655 

17 Niechodzin – Nużewko -  Baby 1221W 0+000 3+317 3,317 

18 Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie 1203W 0+000 10+334 10,334 

Razem 112,083 
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Załącznik nr 7 
Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania (załącznik nr 1 – VI standard) 

Lp. Nazwa ciągu drogowego Nr drogi Km początk. 
Km 
końc. 

Długość 
odcinka 
[km] 

1 2 3 4 5 6 

1 Ostaszewo – Kałęczyn 3428W 0+000 8+259 8,259 

2 Pniewo Czeruchy - Lekowo 1216W 0+000 3+659 3,659 

3 Grudusk – Szpaki - Szumsk 2318W 0+000 3+775 3,775 

4 Kołaki – Grudusk 1201W 0+000 2+864 2,864 

5 Łysakowo – Stryjewo 1204W 0+000 2+953 2,953 

6 od drogi nr 616 – Humięcino Retki 1205W 0+000 3+442 3,442 

7 Kryszpy – Bądkowo 1224W 0+000 6+973 6,973 

8 Piegłowo – Łysakowo 2320W 0+000 2+661 2,661 

9 Sochocin – Konradowo - Malużyn 3036W 0+000 5+032 5,032 

10 Unikowo – Modła – Sulerzyż 2351W 0+000 2+650 2,650 

11 Kołaczków - Zielona 1209W 0+000 2+012 2,012 

12 Kołaczków - Barańce 1210W 0+000 5+790 5,790 

13 od dr. /Wróblewo-Krasiniec/ - Rębowo – 
Tretowo Mazarnięta 

1211W 0+000 1+166 1,166 

14 Opinogóra - Pałuki – Nieradowo (odcinek 
Pałuki - Nieradowo) 

1236W 0+000 7+183 7,183 

15 Jałowa Wieś – Kalisz - Szulmierz 1214W 0+000 3+259 3,259 

16 Ciechanów - Romanowo 1217W 0+000 7+750 7,750 

17 Młock - Zalesie 1218W 0+000 8+105 8,105 

18 Grabówiec - Ojrzeń 1220W 0+000 4+758 4,758 

19 Burkaty – Nasierowo - Pomorze 1222W 0+000 0+880 0,880 

20 Wola Wodzyńska – Nowa Wieś 1227W 0+000 7+386 7,386 

21 Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto 1248W 0+000 6+328 6,328 

22 Sońsk – Ciemniewo – Gołymin Ośrodek 1228W 0+000 12+759 12,759 

23 Kozłówka – Borza Strumiany - 
Ostaszewo 

3429W 0+000 0+954 0,954 

24 Osiek – Aleksandrowo – Skaszewo Nowe 1230W 0+000 1+803 1,803 

25 Szczepanki – Wola Wierzbowska 3207W 0+000 2+558 2,558 

26 Unieck - Kowalewko 3017W 0+000 1+234 1,234 

27 Wola Młocka – Płaciszewo - Ogonowo 1235W 0+000 6+610 6,610 

28 Ciechanów – Ropele – Karniewo – 
Jarluty – Regimin (odcinek Karniewo – 
Jarluty - Regimin) 

1239W 0+000 13+529 13,529 

29      

Razem 136,332 
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Załącznik nr 8 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg (ulic) powiatowych.    
 
1. WSTĘP. 
  
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące 

wykonywania i odbioru robót związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej oraz 

odśnieżaniem odcinków dróg powiatowych. 

SST uściślają jednocześnie wymagania stawiane jednostkom obsługującym powyższe 

zadania całościowo poprzez wykonywanie: 

• dyżurów pełnionych przez służby techniczne i operatorskie; 

• robót zimowego utrzymania nawierzchni dróg /ulic/; 

• rejestracji zdarzeń – prowadzenie dokumentacji pracy i stanu utrzymywania; 

• uprzątnięcia nawierzchni po zakończeniu sezonu zimowego. 

1.2. Zakres robót objętych w SST 

Zakres robót objętych w SST jest dostosowany do obowiązujących standardów 

zimowego utrzymania dróg krajowych i wojewódzkich i zgodny z OST „Zimowe 

utrzymanie dróg”. 

Wyznaczone odcinki dróg /ulic/ powiatowych (w zależności obserwowanego natężenia 

ruchu, stopnia istnienia niebezpiecznych sytuacji na drodze) otrzymały przypisaną 

kolejność wykonywania obsług ze wskazanym standardem zimowego utrzymania 

dróg. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem robót przy zwalczaniu śliskości zimowej, 

obejmujących: 

• zapobieganie powstawania śliskości zimowej, 

• likwidację śliskości zimowej, przy zastosowaniu materiałów chemicznych, 

uszorstniających lub mechanicznych. 

  
1.3. Określenia podstawowe. 

a) Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – prace mające na celu zmniejszenie lub 

ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, 

jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. 

b) Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na 



15 

jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu. 

c) Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie 

występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową. 

d) Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi 

przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie 

jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody. 

e) Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub 

zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, 

uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie. 

f) Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni 

kruszywem w celu zwiększenia szczepności kół pojazdu z nawierzchnią. 

g) Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na 

nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu. 

h) Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała                              

z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, 

lodu lub opadu deszczu. 

i) Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci: 

- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości 

kilku milimetrów, 

- przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu 

grubości kilku centymetrów, 

- zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości. 

j) Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania 

na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości   nie usuniętego ubitego śniegu, 

pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów. 

k) Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na 

jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna 

warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny                  

i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu). 

l) Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, 

igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej                                

z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C. 

m) Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych 
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pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek 

wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub 

nieznacznie wyższa od 0°C. 

n) Nośnik - pojazd o napędzie spalinowym, na którym zamontowano sprzęt do 

usuwania śliskości. 

o) Pługi lemieszowe – opłużone pojazdy samochodowe. 

• Pługi lemieszowe lekkie – opłużone pojazdy samochodowe o nośności                                  

do 8 ton z napędem na jedną oś. 

• Pługi lemieszowe średnie – opłużone pojazdy samochodowe o nośności                           

od 8 – 10 ton z napędem na 2 lub 3 osie. 

• Pługi lemieszowe ciężkie – opłużone pojazdy samochodowe o nośności                                             

pow. 10 ton z napędem 2 lub 3 osie. 

• Odśnieżarki – maszyna służąca do odśnieżania dróg z odrzucaniem śniegu                       

na znaczną odległość prostopadle do kierunku jazdy. 

• Rozsypywarka – urządzenie zamontowane na podwoziu samochodu służące 

do likwidacji gołoledzi przez rozsypywanie na jezdni piasku, soli, mieszaniny 

piasku z solą lub roztworu soli w ilościach ustalonych i regulowanych. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do zwalczania śliskości zimowej – Wykonawca może używać: 

a) w zakresie temperatur do –5°C: chlorek sodu (NaCl) zwilżony solanką                                                  

(o stężeniu 20%) w dawce od 10 do 30 g/m2, w zależności od występujących 

zjawisk atmosferycznych. 

b) w zakresie temperatur poniżej – 5°C: mieszanka chlorku sodu z chlorkiem 

wapnia (NaCl + CaCl2), w proporcji 75 % , do 25 % w ujęciu wagowym, zwilżoną 

solanką (o stężeniu 20%), w dawce od 5 do 30 g/m2 w zależności                                                                               

od zjawisk atmosferycznych. 

c) chlorek wapnia techniczny (77÷80% CaCl2), 

d) chlorek magnezu MgCl2, 

e) Materiałów uszorstniających, mieszaninę piasku i soli o składzie wagowym                           
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70% piasku i 30% soli dla dróg pozostałych w IV, V i VI standardzie ZUD. 

W uzasadnionych przypadkach, do zwalczania śliskości zimowej Wykonawca może 

użyć inne materiały, jednak fakt ten powinien być natychmiast zgłoszony 

koordynatorowi ZUD z uzasadnieniem konieczności użycia tych materiałów oraz 

odnotowany w dokumentach zimowego utrzymania. 

2.2. Wykonawca usług zwalczania śliskości zapewni składowanie materiałów 

zgodnie z wymaganiami, tj. 

• wodne nasycone roztwory chlorków sodu i wapnia Wykonawca będzie 

przechowywał w zbiornikach zabezpieczonych przed agresywnym działaniem 

tych roztworów, 

• materiały uszorstniające powinny być składowane w pryzmach o wysokości                  

ok. 2,5 m i szerokości 9-12 m. w magazynach tymczasowych pokryte 

plandekami lub posiadać zadaszenia. Typowy tymczasowy magazyn powinien 

zabezpieczać zapas środków wystarczających co najmniej na dwa tygodnie 

pracy. 

 

3.SPRZĘT 

Do zwalczania śliskości zimowej odcinków ulic dla II standardu ZUD – Wykonawca 

może używać: 

• solarek umożliwiających użycie wodnych roztworów środków chemicznych i ich 

rozprowadzenie na jezdni przez zraszanie soli, 

• urządzeń do wytwarzania solanki wraz z osprzętem, 

• rozsypywarek środków chemicznych, 

 

Do zwalczania śliskości zimowej odcinków dróg/ulic dla IV, V i VI standardu ZUD - 

Wykonawca może użyć: 

• rozsypywarek środków uszorstniających; 

• ładowarek do robót załadowczych. 

W uzasadnionych wypadkach np. awarii solarek lub urządzeń, Wykonawca może użyć 

innego sprzętu do zwalczania śliskości zimowej, jednak fakt ten powinien odnotować 

w dokumentach z uzasadnieniem użycia tego sprzętu oraz zgłosić koordynatorowi 

ZUD. 
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 3.2. Sprzęt do usuwania zaśnieżenia dróg/ulic. 

Ilości używanego sprzętu odśnieżnego (z ustalonej przez PZD listy i zawartych umów 

z wykonawcami, wprowadza do akcji upoważniona osoba dyżurna                                      

na punktach dyspozycyjnych - wskazanych w planie akcji) tak aby skutecznie                                 

i zgodnie z ustalonymi standardami utrzymywać przejezdność na wyznaczonej sieci 

drogowej. 

Sprzęt powinien być skontrolowany i dopuszczony do pracy przez koordynatora 

poprzez sprawdzenie: 

• dopasowanie elementów łączących pługi z płytą czołową; 

• działanie mechanizmów podnoszenia opłużonego sprzętu; 

• działanie mechanizmów w sprzęcie do zwalczania śliskości – kontrola ilości 

• rozsypywanego materiału; 

• możliwość regulowania odkładnicy pługa oraz przyleganie lemiesza                         

do nawierzchni jezdni; 

• działanie oświetlenia sygnalizacyjnego. 

 

4. WYKONYWANIE USŁUG. 

Zasady odnoszące się do warunków ZUD dla dróg powiatowych administrowanych 

przez Powiatowy Zarząd dróg w Ciechanowie są następujące: 

 4.1. Metody odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej. 

1. Drogi powiatowe odśnieżane będą w systemie interwencyjnym. Prace usuwania 

śniegu i błota pośniegowego podjęte będą z chwilą powstania utrudnień lub przerw              

w komunikacji drogowej przy zachowaniu określonych standardów zimowego 

utrzymania dróg, tzn. dopuszczalnego czasookresu istnienia odstępstw określonych               

w załączniku nr 1. 

2. Służby dyżurne zimowego utrzymania dróg, powołane zarządzeniem Dyrektora      

PZD są zobowiązane do zapobiegania powstania śliskości zimowej poprzez 

obserwację zachodzących zmian pogodowych z wykorzystaniem urządzeń osłony 

meteorologicznej wskazujących na duże prawdopodobieństwo wystąpienia gołoledzi 

przez profilaktyczne posypanie nawierzchni dróg środkami chemicznymi, bądź 

uszorstniającymi. 

3. W razie wystąpienia śliskości na jezdniach, Wykonawca na polecenie dyżurnego 

rozpoczyna jej likwidację niezwłocznie na odcinkach dróg wyznaczonych planem 

zimowego utrzymania do posypywania przy użyciu wskazanych w planie materiałów. 
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Zarówno w zwalczaniu śliskości jak i w odśnieżaniu wskazanych odcinków dróg 

dopuszczalne są czasookresy trwania tych zjawisk w/g standardów i zapisów                                              

w załączniku nr 1. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG 

W celu udokumentowania wykonywanych usług, Wykonawca zobowiązany jest                       

do prowadzenia raportów pracy sprzętu lub kart drogowych. Każdy wyjazd musi być 

przez wykonawcę odnotowany i poświadczony przez koordynatora lub dyżurnych 

ZUD, a wykonanie usługi skontrolowane i ocenione pod kątem zgodności                                                 

ich wykonania z założonym standardem. Zamawiający /w jego imieniu – koordynator 

lub pracownik dyżurujący/ wykonuje swoje obowiązki kontrolne i dokonuje odbiorów 

usług. 

 

6. ODBIÓR USŁUG. 

1. Odbioru usług dokonuje koordynator, zgodnie z warunkami podanymi w umowie. 

2. Zamawiający, na podstawie potwierdzonych przez koordynatora raportów pracy 

sprzętu, dokonuje miesięcznych rozliczeń świadczonych usług. 

 

7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę raz w miesiącu 

faktura za świadczone usługi. 


