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w sezonie 2015/ 2016

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.
Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych przyjęto według zasad określonych
w załączniku nr l do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
25 października 1994 roku - Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach. Standard
określa minimalny poziom utrzymania nawierzchni drogi oraz termin zakończenia prac
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począwszy od wystąpienia lub zakończenia zjawisk atmosferycznych. Na drogach nie
objętych zimowym utrzymaniem w okresie zimowym

prowadzone

będą działania

interwencyjne mające na celu zapewnienie przejezdności.
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I. drogi objęte zimowym utrzymaniem według następujących zasad:
1) 570,10 km odśnieżanie jezdni na całej szerokości, a w przypadku
intensywnych i ciągłych opadów odśnieżany jeden pas ruchu z wykonaniem
mijanek,
2) 252,20 km śliskość -jezdnia posypywana na skrzyżowaniach dróg, łukach,
wzniesieniach i przystankach autobusowych oraz miejscach określonych w
planie zimowego utrzymania,
™

II. 22,30 km ulic w miastach, na których jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości,
a w przypadku śliskości posypywana na całej długości.

Zgodnie z zasadami opracowanymi przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
przyjmuje się dopuszczalne odstępstwa od standardu dróg:

l. przy opadach śniegu:
•

występowanie śniegu luźnego do 6 godzin po ustaniu opadów,

• występowanie zasp do 8 godzin,
• przerwy w komunikacji do 8 godzin,

• po zakończeniu odśnieżania mogą występować języki śnieżne i zajeżdżony
śnieg,
2. przy intensywnych ciągłych opadach śniegu:
•

występowanie śniegu luźnego do 6 godzin od ustania opadów,

• przerwy w komunikacji do 8 godzin,
3. w przypadku gołoledzi:
• występowanie gołoledzi do 5 godzin,
•

występowanie śliskości pośniegowej do 5 godzin.

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zakłada w planach zimowego utrzymania
bieżące zwalczanie skutków opadów śniegu i śliskości i ciągłe utrzymanie przejezdności
dróg. Jednak w przypadkach skrajnie niekorzystnych, niestabilnych i zmiennych warunków
atmosferycznych osiągnięcie zakładanego standardu może ulec opóźnieniu w czasie i mogą
wystąpić wyżej omówione odstępstwa.

W celu sprawnego prowadzenia „akcji zimowej" teren powiatu podzielono na 14
rejonów.

Numer
rejonu

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Odśnieżanie
w km

w tym zwalczanie
śliskości w km

82,80
85,50
48,30
50,50
34,90
25,90
24,00
115,20
80,70
m. Golina
m. Kleczew
m. Rychwał
m. Sompolno
m. Slesin

44,70
25,30
11,00
17,90
13,40
8,90
18,50
50,50
39,70
4,80
4,80
8,80
2,90
1,00

Firmy utrzymujące przejezdność dróg wyłoniono w drodze przetargu, a umowy
zostały zawarte jedynie na okres jednego roku:
Zimowym utrzymaniem dróg zajmują się:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klcczcwie,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku,
4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie,
5. TRANS -GAJ, Konin,
6. JARO, Roman Jaroszewski, Krzymów,
7. Skanska S. A . ,
8. Zakład Robót Inżynieryjnych , Stanisław Drobiński, siedziba Kazimierz Biskupi,
9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie

W sytuacji jednoczesnego uruchomienia akcji zimowej we wszystkich rejonach, koszt
jednokrotnego odśnieżania i posypywania wyznac/onych odcinków dróg i ulic wynosi około
34 173,22 zł
W sezonie zimowym 2015/2016 na drogach powiatowych przy zimowym utrzymaniu dróg pracował
będzie następujący sprzęt:

•

piaskarki

szt.- 19

•

pługi

szt.- 20

•

ładowarko - spycharki

szt.- 12

W przypadku obfitych opadów śniegu dodatkowo na drogach użyty zostanie sprzęt ciężki:
spycharki i ładowarko- koparki.
Wszystkie piaskarki wyposażone są w nadajniki GPS, dzięki czemu możliwe jest bieżące
kontrolowanie pracy sprzętu na drodze i koordynowanie akcją w warunkach ekstremalnych.
Obecnie Zarząd Dróg prowadzi kontrolę przygotowania wykonawców do akcji zimowej.
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