Załącznik nr 7 do SIWZ
PLAN (zasady)
zimowego utrzymania przejezdności
dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019
na terenie Gminy Lipiany
Mając na uwadze utrzymanie przejezdności dróg oraz odpowiedzialność za ich odśnieżanie
i minimalizację kosztów z tego tytułu drogi gminne będące w administracji Urzędu Miejskiego w Lipianach
wprowadza się następujący sposób zimowego utrzymania dróg:
Standard VI - wszystkie drogi gminne
Powyższy standard dopuszcza zaśnieżenie jezdni i występowanie śliskości zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie
zasad odśnieżania i łagodzenia gołoledzi na drogach publicznych. Czas występowania odstępstw od
ustalonego standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub pojawienia się
śliskości.
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Standard

VI

Opis stanu utrzymania dróg
dla danego standardu

Po ustaniu opadów
śniegu

Od stwierdzenia
występowania zjawisk
śliskości zimowej

Jezdnia zaśnieżona, prowadzi

- śnieg luźny – może

się interwencyjne odśnieżanie w

zalegać

W miejscach wyznaczonych
- wszystkie rodzaje śliskości

zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana w miejscach
wyznaczonych przez zarząd
drogi.

- śnieg zajeżdżony – może

po odśnieżaniu – 8 godz.

występować
- języki śnieżne – mogą
występować
- zaspy – mogą
występować do 48
godz.

2. Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wartość natężenia ruchu drogi gminne

zostały zróżnicowane ze względu na kolejność odśnieżania.

Standard VI
I – kolejność
1.ul.Makuszyńskiego,
2.Oś. Podmiejskie
3. plac manewrowy dla autobusu szkolnego (Mielęcinek)
4.droga w kier. Połczyna
5.droga brukowa (Krasne dz. 167, 165/1, 175)
6.droga w kierunku miejscowości Mironów
7. odcinek od drogi woj. Nr 119 w kier. Sulimierza

II – kolejność
1.ul. Bema (dz. 23/2 i 17)
2.droga kasztanowa- Batowo
3.droga w kierunku Wołczyna
4.droga w kierunku- Żarnowo, Brzostowo i do Jedlic
5.droga koło Prignitz w kierunku Osetna (dz. 96 i 108)

III – kolejność
1 ul. Barlnecka /baraki/
2. droga asfaltowa (dz.209/2) Mielęcinek
3. droga w kierunku bloków- Skrzynka
4.droga wewnątrz miejscowości- Nowice
5.droga od miejscowości Nowice w kier. dr. pow. do Mielęcina
6.droga wewnątrz miejscowości Jedlice- od skrzyż. z dr. wojew.(dz.213/2, 223)
7.droga w kier. miejscowości Prądnik
8.droga (w obr. Skrzynka dz.82 i 73)
9.droga w kier. Agroturystyki-„Zielone Wzgórze ”
10.droga lipowa (dz. 7/1 obr.1 Lipiany) i wewnątrz domków(dz.91 i 94/26 obr. Dębiec)
11.droga od ul. Żeromskiego (w obr. 4 dz. 29/5 , 43 i 36 oraz w obr.5 dz. 10)
12. droga w kierunku oczyszczalni ścieków
IV – kolejność
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

wewnątrz miejscowości między domkami Połczyno
wewnątrz miejscowości Krasne- (pod górkę dz. 176/3)
wewnątrz domków Batowo (dz.194 i 211)
droga w kierunku miejscowości Sokolniki (obr. Józefin dz.42 i obr. Skrzynka dz.51)
ul. Studzienna
ul. Barlinecka –(w obr.3 dz.97)
ul. Barlinecka (w obr.3 dz.90)
ul. Barlinecka k/ byłego Malibu (w obr.3 dz. 78/4)
droga za byłym budynkiem WET.(dz. 28 obr.3 Lipiany)
droga od dr wojew.119 (obr. Będzin dz. 92)
ul. Jana Brzechwy (dz. dr 85/1 obr.1Lipiany)
droga- przedłużenie ul. Bema w kierunku Józefina (dz.46 i 37 obr. Józefin)
droga od dz. dr 37 w kierunku dz. nr 36 w obr. Głębokie
droga w miejscowości Brzostowo (dz. 94)
w kierunku cmentarza i plac manewrowy koło cmentarza

Wykaz miejsc „specjalnego” odśnieżania:
wzniesienia , zakręty, skrzyżowania

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROWADZENIE AKCJI ZIMOWEGO

UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY
Lipiany w sezonie 2017/ 2018
1. Krystyna Kukis- Lutkiewicz- tel. (91) 5641 049 wew. 108, lub tel. kom. 781 260 210
Wykaz dróg gminnych w gminie Lipiany:

obręb Mielęcinek - długość- 2,595 km (była „droga brukowa”)
obręb Mielęcinek - plac manewrowy dla autobusu szkolnego
obręb Krasne
- w kierunku miejscowości Połczyno długość- 2,114 km
obręb Połczyno - między domkami - długość-0,554 km
obręb Krasne
- droga brukowa wewnątrz miejsc.(dz.167, 165/1,175)- długość 0,650km
obręb Krasne
- droga „pod górkę” (dz. 176/3)- długość 0,201 km
obręb Mironów - droga w kier. miejscowości od dr. pow. - długość-1,308 km
obręb Skrzynka - droga w kier. bloków - długość-0,177km
obręb Batowo
- droga od drogi pow.(kasztanowa) przez Batowo – długość 1,100 km
obręb Batowo
- droga wewnątrz domków (dz. 194. 211) – długość – 0,517 km
obręb Wołczyn - droga od skrzyż. z drogą pow. w kierunku miejsc. Wołczyn- długość 1,00 km
obręb Nowice
- droga wewnątrz miejscowości- długość 0,900 km
obręb Nowice
- droga od miejscow. Nowice do drogi pow. w kierunku Mielęcin – długość 0,600 km
obręb Jedlice
- droga od skrzyżowania z dr. wojew. wewnątrz miejsc. (dz.213/2) - długość- 0,4572 km
obręb Żarnowo- Jedlice – droga od dr. wojew.. w kierunku Żarnowa do Brzostowa i do Jedlic – dł. 4,700 km
obręb Jedlice
- droga w miejscowości Brzostowo (dz. 94) - długość 0,420 km
obręb Jedlice
- droga wewnątrz miejsc.(dz. 223) – długość 0,250 km
obręb Będzin
- od drogi pow. w kier. miejsc. Prądnik – długość 1,00 km
obręb Skrzynka - od dr. leśnej Józefin w kierunku miejsc. Sokolniki – długość 0,350 km
obręb Skrzynka - od drogi pow.( była brukowa dz. 82 i 73))- długość 0,650 km
obręb Osetna - od drogi woj. k/Prignitz w kier. drogi pow. w obr. Osetna (dz. 96,108) – długość 2,500 km
obręb Osetna
- od drogi pow. w kierunku Agroturystyki „Zielone wzgórze” – długość 0,500 km
Osiedle Podmiejskie – długość 0,878 km
Osiedle Makuszyńskiego – długość 1,613 km
ul. Studzienna – długość 0,084 km
ul. Bema łącznie do przedszkola (dz.23/2,17) i droga (dz.36) - długość 0,850 km
obręb Głębokie/Józefin od ulicy Bema w kierunku lasu (dz.46 i 37) – długość 1,500 km
obręb Lipiany 1 - droga lipowa i wewnątrz domków (dz. 7/1 obr.1 Lipiany i dz. 94/26 obr. Dębiec) - długość
1,500 km
- obręb Lipiany 1 - ul. Jana Brzechwy droga od ul. Makuszyńskiego w kierunku Osiedla Podmiejskiego
(dz.dr 85/1 i 175/6 obr.1 Lipiany) – długość 0,174km
- obręb Lipiany 3 - droga w kierunku” baraki” (dz.101) – długość 0,140 km
- obręb Lipiany 3 - droga od wojew. (dz. 97) - długość 0,280km
- obręb Lipiany 3 - droga od wojew. (dz. 90) długość 0,120km
- obręb Lipiany 3
- droga od wojew.k /byłego „Malibu” (dz. 78/4) – długość 0,100km
- obręb Lipiany 3
- droga od dr. pow. ul. Sikorskiego za byłym bud. WET. i wyjazd na ul. Sikorskiego długość 0,350km
- obręb Lipiany 4 - od drogi pow. ul. Żeromskiego (dz. 29/5, 43 i 36) - długość 0,350 km
- obręb Lipiany 5 - od drogi pow. ul. Żeromskiego (dz.10) – długość 0,300 km
- obręb Będzin
- od dr. wojew. Nr 119 (dz.92) - długość 0,300 km
- obręb Będzin - droga od pow. ul. Myśliborska w kierunku cmentarza oraz plac manewrowy przy cmentarzu
– długość 0,650 km
- obręb Będzin – odcinek drogi od wojew.nr 119 w kierunku Sulimierza- 0,300km
- obręb Będzin- odcinek drogi od drogi wojew. Nr 119 w kierunku „oczyszczalni ścieków”- długość 0,700km
-

- rejon przystanków PKS

Odpowiedzialność za przejezdność w/w dróg sprawuje KOORDYNATOR
• Decyzje o momencie rozpoczęcia odśnieżania (niezależnie od dnia i jego pory) podejmuje
KOORDYNATOR GMINNY i przekazuje do podmiotu odśnieżającego , ten zaś wykonuje prace w formie
usługi dla Gminy Lipiany.
Finansowanie prac zimowego utrzymania na w/w drogach odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminy Lipiany.
• Czas pracy sprzętu KOORDYNATOR potwierdza usługobiorcy podpisem i pieczęcią w karcie drogowej
sprzętu lub raporcie pracy sprzętu lub też innym dokumencie świadczącym o fizycznym wykonaniu prac
na drogach czy też placach.

Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg
1. Samochód ciężarowy ( co najmniej szt. 1) z możliwością montażu pługa czołowego
2. Fadroma ( co najmniej szt.1) lub koparko-ładowarka (co najmniej 1 szt.) z pługiem umożliwiającym
odgarnianie śniegu z pasa drogowego
4. Piaskarka lub posypywarka lub rozrzutnik rolniczy do rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej z ciągnikiem
(co najmniej szt.1)

W przypadku wyjątkowo intensywnych opadów śniegu i braku możliwości wykonania odśnieżania
dysponowanym sprzętem przewiduje się użycie dodatkowego sprzętu do odśnieżania na terenie gminy.
W celu łagodzenia śliskości pośniegowej i gołoledzi przewiduje się posypywanie nawierzchni ulic chlorkiem
sodu (NaCl) w centrum miasta i na terenie miasta tj. na wybranych ulicach (zgodnie z ustaleniami). Na
drogach gminnych na terenach wiejskich planuje się łagodzenie śliskości pośniegowej gołoledzi w obrębie
skrzyżowań, zakrętów i wzniesień terenu oraz przystanków autobusowych.
Sporządziła: Krystyna Kukis – Lutkiewicz

