
Plan zimowego utrzymania d16g powiatowych, gminnych i doiazdowych
z terenu Gminy Wielgomlyny w sezonie zimowym 2018/2019.

1.

Zimowe utrzvmanie dr6P (ZUDI - sa to roboty i prace prowadzone w ramach bieiecego
utrzymania d16g, majqce na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaki6cei ruchu drogowego,
wywolywanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak 3liskoSi zimowa oraz opady Jniegu,
odgnieianie dr6p: usuwanie Sniegu z jezdnl i poboczy drogi w celu zapewnienia ciqglogci

ruchu.
Do od3nieiania d169 w zale2noici od gruboJci zalegajacego iniegu u2ywane beda:
- ciEgniki z ptugami i posypywarkami;
- koparko-ladowarki z plugami.
Wyb6r systemu odinie2ania uzalezniony bedzie od warunk6w atmosferycznych (ilo3ci i

intensywno3ci opad6w, sily wiatru i temperatury) oraz aktualnego stanu utrzymania dro8.
czynna akcja odinie2ania prowadzona bqdzie zawsze po ustaniu opad6w 6niegu z wyjqtkiem
sytuacji, w kt6rych niekorzystne warunki atmosferyczne zagtoiq utrzymaniu ciEglo{ci ruchu
na danym odcinku drogi.
zwalczanie Sllskogci: posypywanie mieszanke piasku z solq nawierzchni odinieionych d16g

w szczeg6lnoici na zakrqtach, podjazdach, zjazdach, skrzyiowaniach, przej3ciach dla pleszych

oraz zwartej zabudowie miejscowoSci.

2,

Zgodnie z zarzadzeniem nr 46 Ministra Transportu i Sospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r.

w sprawie zasad odSnie2ania i usuwania gololedzi na drogach publicznych przy odsnie2aniu

d169 izwalczaniu 3liskosci zimowej wprowadzono standardy utrzymaniowe (zalEcznik nr 3.),

kt6re uzaleinione sq od funkcji drogiw ukladzie komunikacyjnym oraz obciAienia ruchem,

3.

zatoione standardy bqdq stosowane przy 3rednich warunkach zimowYch W przypadku

obfitych opad6w Sniegu w pierwszej kolejnoScisprzQt kierowany bQdzie na drogi lV standardu

oraz wa2ne ciAgi komunikacyjne (np. dojazd do instytucji publicznych, szk6t, zaktad6w pracy

itp.) Natomiast na drogach zakwalifikowanych do V i Vl standardu przejezdn0!6 utrzymywana

bqdzie w drugiej kolejno6ci.

4-

Prace wchodzace w skfad akcjizUD rozpoczqte bedq z dniem 30.11.2018 r. i prowadzone bqdE

do dnia 30.04.2019 r. jednak2e w przypadku wystqpienia niekorzystnych warunk6w

atmosferycznych wplywajEcych na bezpieczeistwo u2ytkowania d16g po terminie

30.04.2019 r, prace bQdE prowadzone dalej do ustania niekorzystnych warunk6w

atmosfervcznvch.

Podmiotem wykonujQcym ustugi w ramach ZUD jest Zaktad Komunalny w Wielgomlynach,

kt6ry zobowiEzany jest do zimoweSo utrzymania d168 dojazdowych do posesji, d168 Sminnych
(zatqcznik nr 2.) ipowiatowych (zalacznik nr 1.) 2 terenu Sminy Wielgomlyny zgodnie

z przyjqtymi standardami utr/ymania drdg.



Dla pozostatych d16g wewnqtrznych i dojazdowych do posesji z teren6w Gminy Wiel8omtyny
przewiduje siq odSnieianie i posypywanie interwencyjne wg. Vl standardu po ustaniu opad6w
3niegu oraz zgloszeniu zapotrzebowania od Sottysa danego solectwa lub bezpojrednio od
osoby wyznaczonej przez w6jta gminy, odpowiedzialnei za kontakty z wykonawcE ZUD.
Przerwa w ruchu na drogach dojazdowych odSnieianych interwen6/jnie wynosi do 48 godzin.

6,

Na mocy ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 roku o utrzymaniu czystoici i porzedku w gminach

\D2. U.2O!7 r, poz, 1289 ze z.f,.) otaz Regulaminu utrzymania porzEdku i czystoici na terenie
Gminy Wjelgomlyny (Uchwata Nr XlX,/44,/2016 Rady Gminy Wielgomtyny z dnia 22 czerwca
2016 r.), wtaSciciele nieruchomo(ci zobowiqzani zostali do utrzymania na terenach objQtych
ich wtasnoJciA czysto6ci i porzEdku ti. zobowiQzani do oczyszczenia ze Sniegu i lodu oraz
usuwania blota i innych zanieczyszczefi zchodnik6w polozonvch wzdluz ich nieruchomosci.

7,

Majac na celu sprawne prowadzenie akcji zimowego utrzymania dr6g z teren6w Gminy
Wielgomtyny, wprowadzona zostala tzw. ,,rejonizacja gminy" wskutek czego powstaly
3 rejony przypisane kolejno operatorom ciqgnjk6w z plugami i piaskarkami,

REJON I

Blonie, Wola Zyciiska, Krzqt6w, Borowieq Rudka, Pratkowice, Sokola G6ra, Trzebce, Perzynt
Kruszyna,Srokow, Zalesie.

REION II

Wielgomlyny, Niedoipielin, Wola Kuiniewska, OdrowA2, Popielarnia, Zacisze, IMySliwcz6w,

Kolonia MySliwcz6w, lMaksym6w, Boguslaw6w, Anielin, Rogi.

REJON III

Borecznica, ZaEotze, Goszczowa, Niwa Zag6rska, Niwa Goszczowska, Grabowie, Zawodzie,

W6lka WloSciahska, Debowiec, W6lka Bankowa, Karcz6w, Kubiki.

8.

Wykaz numer6w telefon6w, pod kt6re molna zglaszad informacje dotyczqce stanu

i przejezdnosci d16g:

1, Zarzadzanie Drogami - (4417a7 -70-87 lwew. 122);

2- zaklad Komunalny - {44} 787-10-87 (wew. 120). 'ifc.rr



Wykaz dr6g powiatowych na terenie Gminy Wielgomlyny:

Nrdrogi Nazwa drogi wg wykazu ur.edoweSo Dtugo36
odcinka

lkm)

Standard
zimowego
utnvmania

3934E Radomsko (ul. Wyszyriskiego) - Kobiele Wielkie -
Wlelgomlyny- Krzet6w - Dobromierz

11,801

3919E WlelgontVny - Rogi 4,335
3920E Przedbdrz (ul. Czestochowska) - Wlelgo4yny 7,92O
3916E Wola Roikowa - Zag6rze - Chelmo 4,003
3918E Silnica - Maksym6w -Wielgomlyny- Maslowice -teki

Szlacheckie -Tomawa
12,230

teczna dtugoia dr6g 40,249

Zal. nr 1-

Wykaz d169 gminnych:

Nr drogi Nazwa wg wvkazu urzqdowego Dlugoi6
odcinka

(kml

Standard
zrmowego
uxrzymanra

G7. LL22O2E (Biestrzyk6w Maty) -gr.Bm. Koblele Wielkie -
W6lka Wlosciaiska - Zawodzie - Zag6rze

2,270

c2 - 1L2203E (Babcz6w) -gr,gm. Kobiele Wlelkie - Karcz6w-
Nledoipielin

5,040

G3 - rt2zttE (Huta Drewniana) - gr.gm. Koblele Wielkie -
Wola Kuiniewsk€

o,850

G4 - 1r2403E (Chelmo)-gr.gm, Maslowice - tr.gm. Nobiele
Wielkie (Biestrzyk6w Maly)

o,410 vt

G5 - 112404E (Kraszewice) - gr,gm. Maslowiae - Sokola G6ra 1,950
Perzyny - Pratkowice 2.880
Kruszyna - Rudka - KrzQt6w - Wola zyci6ska -
gr.Bm. Zytno - (Cieikowiczkil

10,750

G8 - 112553E (tEczkowice)- gr.gm. Maslowice - Pratkowice -
Rudka - Kolonia Krzet6w

8,330

G9 - 112554E Marianin - Odrowai- Wola Xuiniewska-
My3liwcz6w

5,100

G10- 112555E My;liwcz6w - Boguslawdw 3,30O VI
Gl1- 112556E Rogi - Wola 2yci6ska 2,2@ VI
G12 - 112557E Goszczowa - Zalesie - Wielgomlyny (olonia 4,390
G13 - 112605E {Ferdynand6w)- gr.gmZvtno. Maksym6w 0,158
G14 Niwa coszczowska - gr.Em Maslowice - Koconia 1,700

tEczna dlugoSd d169 49,268

Zal. n 2.



STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DR6G

wykorzystywane przy utrzymywaniu dr6g powiatowych, gminnych i

dojazdowych z terenu Gminy Wielgomlyny

Standard Opis stanu utrzymania drogi dla
standardu

Dopuszczalne odstqpstwa od standardu

Po ustaniu gpad6w Sniegu Od stwierdzenia
wvstepowania ziawisk

Jezdnia odSnieiona na calej
szerokoSci

Jezdnia posypana na odcinkach
decydujqcych o m02liwo6ci ruchu

- luiny Snieg - 8 godz.
- zajeidiony wystqpuje
'jQzyki inieine - wystqpujE
- zaspy - do 8 godz.

Dopuszczalna przerwa w
komunikacii do 8 qodz.

W miejscach
wyznaczonych:
gotoled2 8 godz.

po(niegowa 10 godz.

lodowica - 8 godz.

lezdnia odinie2ona w miejscach zasp

OdSnie2ony co najmniej jeden pas

ruchu z wykonaniem mijanek
lezdnia posypana na odcinkach
decydujqcych o mo2liwoici ruchu

- luiny Snieg - 16 godz.

-zaleidiory - wystqpuje
- nab6j Snieiny - wystqpuje
' zaspy do 24 goda.

Dopuszcza siq przerwy w
komunikaciido 24 eodz.

golo ed2 8 godz.

poiniegowa - 8 god?.

lezdnia za5niezona

Prowadzi siQ interwencyjne
odsnieranie w zaleino6ci od potrzeb
lezdnia posypana po odanie2eniu w
miejscach wyznaczonych przez

zarzad droqi

' luzny Snieg wystQpuje
'zaje2d2ony wystqpuje
' nab6j Snieiny - wystepuje
'zaspy wysqpui4

do 48 godz.

W miejscach

- wszystkie 2 godz-

rodzaje Slisko6ci

po od<niezeniu

Zal. nr 3.


