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PLAN 

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 
na terenie 

GMINY BIESIEKIERZ 

w sezonie zimowym 2022/2023 

 

Podstawy prawne: 
Akty prawne, regulujące zagadnienia związane z zimowym utrzymaniem dróg: 

1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , 

2. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne , 

3. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

4. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

5. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 

października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na 

drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960), 

 

Utrzymanie dróg zgodnie z art. 4. pkt 20 ustawy o drogach publicznych obejmuje wykonywanie 

robót konserwacyjnych, porządkowych, odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej, w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa oraz wygody ruchu. Za te działania odpowiadają zarządcy poszczególnych 

kategorii dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), którzy w celu usunięcia śliskości 

zimowej, po wcześniejszym mechanicznym usunięciu śniegu, stosują środki: nie chemiczne (piasek o 

średnicy cząstek od 0,1 do 2 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, miedzy innymi, zadania gminy 

oraz obowiązki właścicieli nieruchomości związane z utrzymaniem czystości oraz porządku. Do 

postępowania ze śniegiem oraz lodem zastosowanie ma art. 3 ust. 2 pkt 11, zobowiązujący gminę do 

zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów oraz terenów otwartych, w głównej mierze poprzez 

zbieranie i pozbywanie się śniegu oraz lodu z obszarów użytku publicznego - zgodnie z uchwalonym 

przez Radę Gminy Regulaminem utrzymania czystości i porządku (UCHWAŁA NR XX/142/20 

RADY GMINY W BIESIEKIERZU z dnia 25 września 2020 r.).  

Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do usuwania błota, śniegu oraz lodu z chodników 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4), z wyłączeniem miejsc 

przeznaczonych do parkowania, za które zarządca drogi pobiera opłaty. Do obowiązków gminy należy 

również ustalenie miejsca składowania śniegu oraz lodu. W przypadku śniegu zastosowanie ma 

również art. 40 ust. 1. pkt 2 Prawa wodnego), w myśl którego zabrania się spławiania 

zanieczyszczonego śniegu, pochodzącego z miast, terenów przemysłowych oraz dróg i parkingów i 

wód, oraz jego składowanie w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody.



 

 

 

 

 

Standardy zimowego utrzymania dróg określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach 

gminnych znajdujących się na terenie Gminy Biesiekierz 

l.p. Standard Opis standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu jakim skutki danego zjawiska 

atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) 

Po ustaniu opadów śniegu 

od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez 

kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez 

niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu 

1. I 
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa 

zlikwidowana na: 

- skrzyżowaniach z drogami 
powiatowymi/wojewódzkimi 

- Odcinkach o pochyleniu >4% 

- Przystankach autobusowych 
- Drogach dojazdowych do obiektów użyteczności 

publicznej- szkół, przedszkoli, ośrodków 

zdrowia, itp. 
- W przypadku wystąpienia zjawiska 

atmosferycznego w godzinach nocnych standard I  

powinien być osiągnięty do godz. 8.30 w dni powszednie, 
niedziela i święta uzależnione od warunków pogodowych 

- Śnieg luźny może zalegać do 6 godzin 

- Błoto pośniegowe może występować do 6 godzin 
- Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości 

nie utrudniającej ruchu 

- Gołoledzi do 3 godzin 

- Szronu do 3 godzin 
- Szadzi do 3 godzin 

- Ślizgawicy pośniegowej do 5 godzin 

- Lodowicy do 5 godzin 

2. II Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co 

najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek 
- Drogach dojazdowych oraz  ulic wzdłuż skupionej 

zabudowy mieszkaniowej 

- Chodniki 
- Parkingi i place publiczne 

- Śnieg luźny może zalegać 

- Błoto pośniegowe może występować 
- Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości 

utrudniającej ruchu 

- Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 2 godzin 

- Gołoledzi do 5 godzin 

- Szronu do 5 godzin 
- Szadzi do 5 godzin 

- Ślizgawicy pośniegowej do 7 godzin 

- Lodowicy do 7 godzin 

 

III Jezdnia zaśnieżona. 

Prowadzi się intensywne odśnieżanie w zależności od 

potrzeb 

-        Pozostałe drogi 

- Śnieg luźny może zalegać 

- Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości 

utrudniającej ruchu 

- Zaspy mogą występować 

- Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 4 godzin 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. 
Nr ewidencyjny 

drogi 

Ciąg 

drogi 
Obręb i nr działki gruntu Przebieg 

Długość 

drogi 

1. G0010003209022 121000Z 
Świemino 

25, 33 
od skrzyżowania z drogą  3519Z  

do m. Świeminko 
1,110 km 

2. G0010013209022 121001Z 

Świemino 55, 

Kraśnik Kosz. 52/2 

Parsowo 8 

od skrzyżowania z DW 112 do skrzyżowania z drogą 

3519Z 
3,698 km 

3. G0010023209022 121002Z Kraśnik Kosz. 8, 34 
od skrzyżowania z drogą 3519Z 
 do skrzyżowania z drogą  121003Z 

1,834 km 

4. G0010033209022 121003Z 
Kraśnik Kosz. 251, 

Parsowo 5/1 
od skrzyżowania z drogą 3519Z 

 do posesji Parsowo 30 
1,630 km 

5. G0010043209022 121004Z Kraśnik Kosz.  255/6 
od skrzyżowania z drogą  3519Z  
do posesji Kraśnik 14 

2,221 km 

6. G0010053209022 121005Z Biesiekierz 328, 338/1, 335, 333/2, 413 
od skrzyżowania z DW 112 przy budynku Biesiekierz 
121 do skrzyżowania z drogą 121027Z 

2,515 km 

7. G0010063209022 121006Z Biesiekierz 319, 318/2 
od skrzyżowania z DW 112 przy budynku Biesiekierz 

114A 

do skrzyżowania z drogą 121027 Z 
2,779 km 

8. G0010073209022 121007Z Parnowo 274, 304 
od skrzyżowania z drogą 121031Z  

do m. Parnowo  
3,444 km 

9. G0010083209022 121008Z Cieszyn 8 
od skrzyżowania z drogą 3524Z do granicy z drogą 

3525Z 
2,045 km 

10. G0010093209022 121009Z Stare Bielice 8/3(Jodłowa) 
od skrzyżowania z drogą  3525Z  

do styku z S6 
0,65 km 

11. G0010103209022 121010Z Stare Bielice 55/3(Poziomkowa) od skrzyżowania z ul. Leśną 0,468 km 



 

12. G0010113209022 121011Z 
Stare Bielice 59, 89/17, 89/31, 60/13 (Kalinowa), 

78(Wiejska), 86(Wiejska), 174/3, 174/4, 174/5(Kościelna) 
od skrzyżowania z drogą  3525Z do budynku przy ul. 

.Leśnej 30 
2,692 km 

13. G0010123209022 121012Z Stare Bielice 85/4(Strefowa) 
od skrzyżowania z drogą 3525Z w m. Stare Bielice w  

kierunku  torów kolejowych 
0,861 km  

14. G0010133209022 121013Z Stare Bielice 137/1(Łąkowa) 
od skrzyżowania z drogą  121039Z  

do skrzyżowania z dz. nr 149 
0,4826 km 

15. G001013S3209022 121014Z Stare Bielice 115(Polna) 
Od drogi 121039Z  ul. Polna 
w kierunku  Stare Bielice 8 

0,789 km 

16. G0010143209022 121015Z Stare Bielice 146(Wiatraczna) 

od skrzyżowania z drogą  3525Z w m. Stare Bielice 
do skrzyżowania z  

DW 112 kierunek Nowe Bielice 
0,540 km 

17. G0010153209022 121016Z 
Stare Bielice 246/2, 245/201, 245/203, 246/1 

(Rumiankowa) 
od skrzyżowania z DW 112 do granicy gm. 
Świeszyno - Niekłonice 

0,731 km 

18. G0010163209022 121017Z 
Nowe Bielice 276 

(było 245/6 Stare Bielice) 

od skrzyżowania z drogą 121044Z 

 Nowe Bielice do m. Niekłonice 
0,606 km 

19.  121018Z 
Świemino 76, Parsowo 201, 11/2, 11/3, część dz. 11/5, 

24/2, 24/4 

 
Świemino-Parsowo w kierunku DW 112 

1,6 km 

20. G0010183209022 121019Z Laski Kosz. 57, 36 

od skrzyżowania z drogą 3527Z w m. Laski 

Koszalińske do granicy gm. Świeszyno – Giezkowo 1,184 km 

21. G0010193209022 121020Z Kotłowo 18/3 

od skrzyżowania z drogą 3527Z w m. Kotłowo do 
skrzyżowania z DW 112 0,419 km 

22. G0010203209022 121021Z Biesiekierz 23/2, 23/3, 23/4, 22/19 
od skrzyżowania z DW 112 w m. Biesiekierz do m. 

Rutkowo 
2,013 km 

23. G0010223209022 121022Z Kraśnik Kosz. 76 

od skrzyżowania z drogą 121025Z w m. Kraśnik 

Kosz. do skrzyżowania z drogą 121001Z  1, 262 km 

24. G1210013209022 121023Z Warnino 61 Warnino – Warnino Kolonia 1, 451 km 



 

25. G1210023209022 121024Z Świemino 64, 65,40 Mierzynek – Świemino 3,987 km 

26. G1210033209022 121025Z Kraśnik Koszaliński 207, 30 Droga 3519Z – Kraśnik Kol. 2, 233 km 

27. G1210043209022 121026Z 
Kraśnik Koszaliński 

142/2 
Kraśnik Kolonia – DW 112 1, 509 km 

28. G1210053209022 121027Z Biesiekierz 314/5, 343/2, 343/4 od DW 112-Biesiekierz Kolonia 1,409 km 

29. G1210053209022 121028Z Biesiekierz  322, 327, 137/2, 151/3 skrzyżowanie drogi 121028Z– Biesiekierz Kolonia 2,645 km 

30. G1210053209022 121029Z Biesiekierz 323 
Skrzyżowanie drogi 121028Z Kolonia Biesiekierz 

Kolonia do rozwidlenia dz. nr 324 i 325 
0,805 km 

31. G1210063209022 121030Z Parnowo 271 Od drogi 3523Z Parnowo – Parnowo Kolonia 1,359 km 

32. G1210073209022 121031Z Parnowo 273, 276, 305/1 Od drogi 121007Z Parnowo - Przełaz 2,352 km 

33. G1210083209022 121032Z Parnowo 259 od drogi 3524Z do Parnówko droga 3525Z 2,021 km 

34. G1210093209022 121033Z Gniazdowo 100/1 Gniazdowo – droga 3525Z Kolonia 1,283 km 

35. G1210103209022 121034Z 
Gniazdowo 4/1 

Cieszyn 71 
Droga 3525Z – skrzyżowanie z drogą 121008Z 1,503 km 

36. G1210113209022 121035Z 
Gniazdowo 76/1 

Tatów 20/1, 3 
Droga 3725Z – DW 112 3,355 km 

37. G1210123209022 121036Z Gniazdowo 11/1, 11/3 Od drogi 3525Z Gniazdowo - Starki 0,835 km 



 

38. G1210133209022 121037Z Stare Bielice  47/3(Leśna) Od drogi 3525Z Stare Bielice - Glinno 0,899 km 

39. G1210143209022 121039Z 

Stare Bielice 36(Platanowa), 33/3 (Grabowa, Jesionowa), 

31/48 , 31/47 (Dębowa, Jesionowa), 
Gniazdowo 67 

Od drogi 3525Z-Stare Bielice – Tatów-Cieszyn 2,894 km 

40. G1210143209022 121040Z Cieszyn 87/4 Od drogi 121039Z do drogi 121008Z 1,057 km 

41. G1210153209022 121041Z 

Nowe Bielice 149 (Piwonii), 48(Klonowa), 46/60, 46/62, 

46/58, 46/56, 46/35(Goździków), 46/42, 189/4(Chabrów), 

33, 36/38, 32/42, 36/92, 36/90, 32/49, 46/48, 32/51, 

32/47(Konwalii), 31/6, 31/9, 32/35, 32/28(Krokusów), 

36/69, 36/22, 36/46, 36/85(Stokrotek), 36/39, 

36/40(Sasanek), 31/42, 31/37, 31/34(Lawendowa), 30 

DW 112 – Nowe  Bielice 8,85 km 

42. 3528Z 121044Z 

Nowe Bielice 1/2, 1/3, 159, 70/4, 104, 106(Parkowa), 69/5 

Laski Kosz. 16, 6/2, 38, 58/2, 58/10, 58/11, 58/59 

Stare Bielice 244 

Od DW 112-Nowe Bielice – Laski Kosz.-droga 

3523Z 
5,105 km 

43.  121046Z 

Stare Bielice 

ul. Wspólna, Podgórna, Przyjaciół, Sąsiedzka 

201/2, 201/5, 201/10, 204/4, 208/13, 200/5, 152/18(część 

dz.), 152/23, 156/3 

Od skrzyżowania z drogą 3525Z do m. Stare Bielice 0,797 km 

 
Poza w/w drogami gminnymi odśnieżaniu podlegać będą również drogi wewnętrzne.



 

Warianty akcji zimowego utrzymania dróg: 

 
1. WARIANT A 

W przypadku występowania oblodzenia dróg i gołoledzi lub opadów śniegu normalnych dla okresu 

zimowego, utrzymanie zimowe dróg prowadzone jest siłami i środkami własnymi GSTiK 

2. WARIANT B 

W przypadku występowania intensywnego oblodzenia dróg i gołoledzi lub intensywnych 

długotrwających opadów śniegu, utrzymanie zimowe dróg prowadzone jest siłami i środkami 

własnymi GSTiK i osób fizycznych 

3. WARIANT C 

W razie uznania opadów śnieżnych za klęskę żywiołową, osoby fizyczne i prawne na podstawie 

odrębnych przepisów - mogą być powołane do świadczeń osobistych rzeczowych. W przypadku 

ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na terenie gminy działaniami kieruje Wójt Gminy Biesiekierz. 

4. Na terenie Gminy Biesiekierz  znajdują się 42 drogi publiczne o łącznej długości 82 km oraz 

drogi wewnętrzne o długości ok. 10 km. Ponadto utrzymaniu zimowemu podlegają tereny parkingu 

oraz okolic szkół i przedszkola. 

5. Ze względu na rozległość miejscowości położonych na terenie gminy oraz potrzebie 

zabezpieczenia przejezdności dla mieszkańców, przyjęto trzy obszary działania: 

 I obszar działania: 

 szkoły i przedszkola, obiekty użyteczności publicznej 

 drogi wyjazdowe z Nowych Bielic ul. Kwiatowa i Piwonii 

 droga przejazdowa w Starych Bielicach ul. Strefowa, Kościelna 

 droga przejazdowa do miejscowości Tatów – Gniazdowo 

 drogi dojazdowe w miejscowości Parsowo 

 droga wyjazdowa w miejscowości Biesiekierz 

 skrzyżowania dróg gminnych z drogami powiatowymi i wojewódzkimi 

 wyjazdy z dróg gminnych o zwiększonej pochyłości 

 zatoki autobusowe 

II obszar działania: 

 tereny o zwiększonej zabudowie z drogami publicznymi wykorzystywanymi jako drogi 

osiedlowe 

 tereny o niskiej zabudowie z drogami publicznymi 

III obszar działania: 

 chodniki  

 parkingi 

 drogi wewnętrzne 

 tereny pozostałe 

 

Odpowiedzialność za utrzymanie dróg i organizację pracy 

 
1. Odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy 

Biesiekierz w okresie zimowym 2022/2023, zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg, 

sprawują Gminne Służby Techniczne i Komunalne. 

2. Decyzje o rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg podejmuje: 

a. Kierownik GSTiK – Jan Rodak – 505 785 405 

w przypadku nieobecności Kierownika 

b. Majster  - Ireneusz Drożdżal – 504 295 165 



 

3.  W okresie prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg wszelkie interwencje będą 

przyjmowane pod numerami telefonów w następujących godzinach: 

a. od poniedziałku do piątku  od godziny 7.00 do godziny 15.00, telefon  94 3180947,  

b. w pozostałych godzinach pod numerem telefonów osób upoważnionych do wydawania dyspozycji  

4. Finansowanie prac zimowego utrzymania na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy 

Biesiekierz odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych. 

 

Materiały do zwalczania śliskości zimowej. 

 
I. Zapobieganie powstawaniu, likwidacji i łagodzeniu skutków śliskości zimowej odbywać się 

będzie przy użyciu materiału uszorstniającego: tj.. piasek o uziarnieniu do 2mm., wg PN-B-

11113:1996 + 4% soli 

  

Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. 

 
1. Zarządca dróg gminnych i wewnętrznych  posiada własny sprzęt do odśnieżania lub zwalczania 

śliskości zimowej na drogach gminnych i wewnętrznych. Przy utrzymaniu przejezdności dróg 

zarządca bazuje na sprzęcie: 

• koparko spycharka 

• trzy ciągniki z pługami do odśnieżania o różnej mocy 

• trzy rozsiewacze piasku podwieszane 

• dwa rozsiewacze piasku typu RCW3 

• samochód dostawczy Volkswagen 

• samochód dostawczy  Ford 

2. Miejsce składowania piasku i soli oraz zasoby materiałowe: 

• baza GSTiK 

•  do bieżącego wykorzystania 300 ton piasku oraz 10 ton soli workowanej 

• prowadzony będzie stały monitoring posiadanego materiału w celu zapewnienia dostaw w/w 

 komponentów w ilości niezbędnej do realizacji zadania. 

 

3. Akcję odśnieżania uruchamia się samoistnie, gdy pokrywa śnieżna wyniesie minimum 5 cm, 

jednakże nie wcześniej niż po ustaniu opadów śniegu  i w zależności od prognoz pogodowych. 

Czas rozpoczęcia akcji od momentu uruchomienia - 1 godz. 

4.  Czas prowadzenia akcji odśnieżania i likwidacji śliskości uzależniony będzie od warunków 

pogodowych, co oznacza, iż w okresie opadów śniegu odśnieżanie nie będzie prowadzone. 

5. Głównym działaniem w zakresie zimowego utrzymania  będzie utrzymanie przejezdności dróg 

poprzez usuwanie warstwy śniegu i błota pośniegowego 

6. Kierownik Gminnych Służb Komunalnych i Technicznych  będzie podejmował decyzje w  

zakresie podjęcia akcji odśnieżania w oparciu o: 

 analizę prognozy pogody dla danego obszaru 

• informacje przekazywane od radnych i sołtysów 

• informacje pozyskane od mieszkańców. 

 

 

Opracował:                                                                             Zatwierdził: 

Kierownik GSTiK Jan Rodak                                                                    Wójt Andrzej Leśniewicz 

 


