
 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

w stosunku do poszczególnych standardów 

zimowego utrzymania dróg 

w sezonie 2018/2019 

 

 

Plan zimowego utrzymania został opracowany na podstawie wytycznych Generalnej                 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

        Sieć dróg krajowych została zakwalifikowana do odpowiednich standardów na podstawie   

       „Wytycznych klasyfikacji dróg zamiejskich dla celów standaryzacji zimowego utrzymania”: 

  - standard I 

  - standard II 

                 - standard V – drogi serwisowe 

 Obowiązki służby drogowej w zakresie likwidacji skutków zimy uzależnione są od odpowiedniego 

standardu: 

 

     1. ODŚNIEŻANIE DRÓG 

        Zasady odśnieżania: 

Standard I  

 - jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi 

    Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu   

              zjawiska (opadów śniegu): 

    - luźny śnieg            - do 4 godz. 

    - błoto pośniegowe             - do 6 godz. 

    - śnieg zajeżdżony           - nie występuje 

 

Standard II - jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi 

    Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu   

               zjawiska (opadów śniegu): 

    - luźny śnieg  - 4 godz. 

    - błoto pośniegowe - 6 godz. 

- śnieg zajeżdżony - występuje (warstwa o grubości nie utrudniającej ruchu) 

 

 



          Standard V  -  jezdnia odśnieżona ( w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu                                        

                                z wykonaniem mijanek ) i posypana na odcinkach decydujących o      

                         możliwości ruchu - ustalonych przez zarząd drogi 

         Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska (opadów śniegu): 

     - śnieg luźny może zalegać                          - do 16 godz. 

                                - śnieg zajeżdżony może występować 

                                - nabój śnieżny może występować 

                                - zaspy mogą występować                          - do 24 godz. 

                                 Dopuszcza się przerwy w komunikacji do     - do 24 godz. 

                  

             2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ 

                Zasady usuwania gołoledzi: 

 

  Standard I    - jezdnia posypywana na całej długości 

    Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu od    

              stwierdzenia występowania zjawiska: 

    - gołoledź   - 3 godz. 

    - szron             - 3 godz. 

    - szadź   - 3 godz. 

    - śliskość pośniegowa - 4 godz. 

    - lodowica   - 4 godz. 

 

        Standard II  - jezdnia posypywana na całej długości 

    Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu od    

              stwierdzenia występowania zjawiska: 

    - gołoledź   - 3 godz. 

    - szron             - 3 godz. 

    - szadź   - 3 godz. 

    - śliskość pośniegowa - 4 godz. 

    - lodowica   - 4 godz. 

 

              Standard V  - w miejscach ustalonych 

  - gołoledzi                       - do 8 godz. 

                                     - może występować śliskość pośniegowa 
 



Dane teleadresowe: 
 
GDDKiA Oddział w Poznaniu 
PID- Punkt informacji drogowej     
Telefon:  61 866 58 34  
              61 864 63 53 
 
Rejon w Środzie Wlkp.   
tel.: 61 285 30 23 
 
Obwód Drogowy Jarocin    
tel.: 62 747 20 66 
 
Obwód Drogowy  Środa Wlkp. 
tel.: 61 285 35 72 
 
Dyżurka ZUD w Rejonie w Środzie Wlkp. 
tel.:  61 285 30 23 
kom.: 698 629 865 
 
Kierownik Rejonu w Środzie Wlkp. 
Jerzy Helwig tel.: 698 629 712 
 
Z-ca Kierownika   
Zbigniew Kowańdy   tel.: 698 629 814 
 
Kierownik SL OD Środa  
Marcin Nowak         tel.: 600 870 067 
 
Kierownik SL OD Jarocin 
M. Weber-Jankowska   tel.: 698 629 825 
 
 

Wykonawcy ZUD na terenie działaniu Rejonu w Środzie Wlkp.: 
 

 
 

UTRZYMAJ STANDARD na drodze S11A odc. Poznań – Kórnik 
Kierownik utrzymania  
Piotr Morkowski tel.: 512 203 208 
Dyżurni ZUD: 
Koninko  tel.: 505 533 856 
 

 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego 
Spółka Akcyjna Kalisz 

Ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz 
tel. 62 764 96 19, 62 764 97 15, 507 121 666 
 
ZUD na drogach nr S11d, 11e, 11, 12, 12g, 12t, 15 
Koordynator ZUD 
Tomasz Goleń  tel.: 507 005 614 
 
Dyżurni ZUD: 
Środa Wlkp.  tel.: 784 234 146 
Jarocin   tel.: 507 005 616  


