Zarządzenie nr 39/2021
Burmistrza Siedliszcza
z dnia 19 listopada 2021r.
w sprawie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy
Siedliszcze oraz sposobu ich odśnieżania w sezonie zimowym 2021/2022
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j ) oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się standardy zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze. Standardy
stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2
1. Ustala się podział gminy Siedliszcze na rejony odśnieżania dróg gminnych:
A. Rejon północny.
B. Rejon środkowy.
C. Rejon wschodni.
D. Rejon zachodni.
Granice rejonów określone są w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Trybem wyłonienia wykonawców usług było zapytanie ofertowe nr GT.271.PP.OD3.19 z dnia
29 października 2019r. prowadzone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzeniem Nr 19/2014 Wójta Gminy
Siedliszcze z dnia 5 maja 2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro było zapytanie
ofertowe upublicznione na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w dniu
16 listopada 2017 r.
3. Z wykonawcami wybranymi w wyniku zapytania ofertowego zostały podpisane stosowne umowy na
usługi odśnieżania.
4 Za zimowe utrzymaniem dróg wyłączonych z zapytania ofertowego, a będących w zarządzie Gminy
Siedliszcze odpowiada Urzędu Miejski w Siedliszczu.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego
w Siedliszczu
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Siedliszcza
nr 39/2021 z dnia 19.11.2021r.

Standardy zimowego utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze
I.
II.

III.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2021/2022 odpowiada Urząd Miejski w Siedliszczu
Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są minimalne poziomy utrzymania
powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu
lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych
(zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), dopuszcza się
przekroczenie ustalonych standardów docelowych i odstępstw od nich.
W okresie zimowym 2021/2022 na drogach gminnych wprowadza się następujące standardy utrzymania:
V i VI standard zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Siedliszcze.
➢ V kategoria – drogi asfaltowe i utwardzone kruszywem
➢ VI kategoria- drogi gruntowe, przeznaczone do odśnieżania

IV.

Osobą odpowiedzialną i kierującą odśnieżaniem dróg gminnych jest kierownik Wydziału Infrastruktury
Urzędu Miejskiego w Siedliszczu
- Tel 82 5692284.

V.

Pojęcia ogólne
- ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na powierzchni po przejściu pługów śnieżnych, który
nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego
- ŚNIEG ZAJEŻDŻONY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który
został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały
- NABÓJ ŚNIEŻNY - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od
kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni

VI.

-BŁOTO POŚNIEGOWE- jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu
jej środkami chemicznymi
Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Siedliszcze zgodnie z zarządzeniem nr 46
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10 z dnia
26.10.1994r.) określa załączona tabela:
DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU

STANDARD

OPIS WARUNKÓW RUCHU NA JEZDNI
ŚNIEG

ŚLISKOŚĆ ZIMOWA

➢ LUŹNY - 16 GODZIN
JEZDNIA ODŚNIEŻONA W MIEJSCACH ZASP, ➢ ZAJEŻDŻONY – WYSTĘPUJE
W MIEJSCACH
➢
NABÓJ
ŚNIEŻNY
WYSTĘPUJE
ODSNIEŻONAY CO NAJMNIEJ JEDEN PAS RUCHU
WYZNACZONYCH:

V

➢ ZASPY - WYSTĘPUJĄ DO 24

Z WYKONANIEM MIJANEK.
JEZDNIA

POSYPANA

NA

ODCINKACH

DECYDUJĄCYCH O MOŻLIWOŚCI RUCHU

GODZIN
DOPUSZCZA SIĘ PRZERWY W

-

GOLOLEDŻ - 8 GODZIN

-

ŚLISKOŚĆ POSNIEGOWA

WYSTĘPUJE

KOMUNIKACJI DO 24 GODZIN
JEZDNIA

ZASNIEŻONA.

PROWADZI

SIĘ

INTENSYWNE ODŚNIEŻANIE W ZALEŻNOŚCI OD

VI

POTRZEB.
JEZDNIE

POSYPANE

PO

ODŚNIEŻENIU

W

MIEJSCACH WYZNACZONYCH PRZEZ ZARZĄDCĘ
DROGI

➢ LUŹNY-WYSTĘPUJĘ
➢ ZAJEŻDŻONY - WYSTĘPUJĘ
➢ NABÓJ ŚNIEŻNY - WYSTĘPUJĘ
➢ ZASPY WYSTĘPUJĄ DO 48
GODZIN

W MIEJSCACH
WYZNACZONYCH: WSZYSTKIE RODZAJE
SLISKOŚCI PO
ODŚNIEŻANIU

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Siedliszcza
Nr 39/2021 z dnia 19.11.2021r.

