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Zał. nr 1 

 

 

 

 

 

 

        
      
 
 I. Przygotowanie do sezonu zimowego 2018/2019 r. 
 

 

 

1. Informacje ogólne: 
 

Obowiązek zimowego utrzymania dróg wynika z art. 19, ust. 1, 2 pkt. 3 i art. 20 

pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 

ze zm.) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim realizuje prace związane z 

zimowym utrzymaniem dróg na sieci dróg powiatowych na terenie całego powiatu 

mińskiego z wyjątkiem części dróg na terenie Gminy Mrozy. 

Drogi o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Mrozy utrzymywane są przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Mrozy w oparciu o porozumienie zawarte na czas 

nieokreślony w dniu 22.12.2011 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Wójtem 

Gminy Mrozy. 
 

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) to podstawowa działalność prowadzona przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim w okresie pomiędzy 1 listopada a 15 

kwietnia.   

Zimą bieŜące utrzymanie dróg obejmuje prace nie wiąŜące się z robotami 

wykonywanymi o innych porach roku. Działania te nie są równieŜ związane z poprawą 

stanu technicznego dróg. Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu 

zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi 

czynnikami, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.  

Zapewnienie dogodnych warunków przejazdu płynności ruchu i jego całkowitego 

bezpieczeństwa jest zadaniem bardzo trudnym, gdyŜ zarówno opady śnieŜne jak i 

śliskość zimowa są zjawiskiem nierzadko o skali Ŝywiołu. W związku z tym naleŜy 

zwrócić uwagę, iŜ słuŜby drogowe nie są w stanie całkowicie wyeliminować skutki 

sezonu zimowego – mogą jedynie złagodzić ich niekorzystne oddziaływanie. 



 

 

Zarząd Dróg Powiatowych przygotowując się do zimowego utrzymania dróg w sezonie 

2018/2019 r.: 

• opracował plan zimowego utrzymania dróg przyjmując zasady odśnieŜania i 

   usuwanie gołoledzi podobnie jak w latach ubiegłych w oparciu o Zarządzenie 

 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. 

• opracował plan pracy sprzętu do odśnieŜania i zwalczania śliskości z ustaleniem 

określonych odcinków do obsługi, 

• dokonuje przeglądu sprzętu (piaskarki, pługi) dla zapewnienia pełnej sprawności 

technicznej, 

• dokonuje oceny wizualnego stanu technicznego nawierzchni, poboczy, 

chodników a takŜe urządzeń odwadniających w celu wykrycia uszkodzeń i ich 

naprawy,  

• zgromadził częściowo materiały uszarstniające do zwalczania śliskości, 

• ustalił personel kierujący zimowym utrzymaniem oraz pracowników dyŜurujących 

w siedzibie ZDP, 

• przygotował punkt do kierowania pracami ZUD w sezonie zimowym w   

     siedzibie ZDP Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 219, 

• wykonuje prace przygotowawcze na drogach i obiektach mostowych przed 

okresem zimowym. 

 

2. Podział na zadania: 
 

Teren powiatu mińskiego w bieŜącym sezonie zimowym został podzielony na 5 

zadań (załącznik nr 6): 

 

Zadanie 1: obejmuje miasto Mińsk Mazowiecki oraz częściowo gminę Mińsk  

                  Mazowiecki, Dębe Wielkie i Stanisławów. 

Zadanie 2: obejmuje miasto i gminę Kałuszyn oraz Mrozy a takŜe częściowo   

                  gminy Cegłów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki i Siennica. 

Zadanie 3: obejmuje gminy Latowicz oraz częściowo gminy Cegłów, Siennica i  

                  Mińsk Mazowiecki. 

Zadanie 4:  obejmuje gminy Dobre, Dębe Wielkie, Stanisławów oraz częściowo  

                   gmin Jakubów i Mińsk Mazowiecki. 

Zadanie 5: obejmuje miasto i gminę Halinów i miasto Sulejówek.  

 

PowyŜszy podział przy obecnym zapleczu sprzętowym pozawala na dotarcie do róŜnych 

punktów powiatu w moŜliwie jak najkrótszym czasie. 

 



3. Podział na standardy: 
 

Prace związane z ZUD realizowane są w oparciu o trzy spośród sześciu 

standardów zimowego utrzymania dróg (IV, V i VI). Na całej sieci drogowej znajdują się 

takŜe odcinki dróg powiatowych, które nie są zaliczone do Ŝadnej z powyŜszych 

kategorii. Działania na nich realizowane są w przypadku wystąpienia trudnych warunków 

atmosferycznych (część dróg gruntowych).  

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 równieŜ 

dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw – (załącznik nr 1 do 

zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 

1994r.). W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków 

atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieŜne, długotrwałe burze śnieŜne 

niweczące efekty odśnieŜania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu 

docelowego moŜe być niewykonalne. 

W sierpniu br. do Urzędów Miast i Gmin przesłano informację z wykazem dróg 

oraz zasadami zimowego utrzymania na danym terenie z prośbą o opinię. Uwagi wniósł 

Urząd Gminy Dębe Wielkie proponując zmianę polegająca na zaliczeniu dróg 

powiatowych nr 2220W (objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2) oraz nr 2219W Arynów – 

Cyganka – Cięciwa od km 6+750 do km 9+756 objętych interwencyjnymi pracami do 

standardu V – w przypadku DP nr 2220W wniosek rozpatrzony pozytywnie. W 

odniesieniu do DP nr 2219W ZDP zajął stanowisko, iŜ przedmiotowych odcinek drogi tak 

jak pozostałe drogi gruntowe tej kategorii objęte są działaniami interwencyjnymi. Ponadto  

ujecie dodatkowych dróg lokalnych (których utrzymanie odbywa się interwencyjnie) w 

standardzie V przy obecnym finansowaniu oraz obecnym zapleczu sprzętowym ZUD, 

moŜe przyczynić się do pogorszenia sytuacji na drogach objętych V standardzie, gdzie 

ze względu na charakter drogi sprzęt kierowany jest w pierwszej kolejności. Pozostałe 

miasta i gminy nie wniosły uwag do przyjętych przez tut. Zarząd standardów. 

Drogi w standardzie IV utrzymywane są w pierwszej kolejności. W przypadku 

standardu V i VI jako pierwsze obsługiwane są drogi (odcinki dróg) na których 

występuję wzmoŜony ruch komunikacji zbiorowej oraz komunikacja dowoŜąca dzieci do 

szkół. 

 Zimowym utrzymaniem objęta jest cała sieć dróg powiatowych na terenie powiatu 

mińskiego o łącznej długości 491.791 km w tym: 

• w standardzie IV 

-  długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 84,315 km,   



   co stanowi 17,1 % ogólnej długości dróg. 

 

Dopuszczalne  odstępstwa  od  standardu 
S

ta
n

d

a
rd

 
Opis  stanu  utrzymania 

drogi   
dla  danego  standardu 

po ustaniu opadów  śniegu od stwierdzenia 
występowania zjawisk 

1 2 3 4 

 

IV 

 
Jezdnia odśnieŜona na całej 
szerokości. 
Jezdnia posypana na 
odcinkach decydujących o 
moŜliwości ruchu. 

 
- luźny                           8 godz. 
- zajeŜdŜony           występuje 
- języki śnieŜne      występują 
- zaspy                    do 8 godz. 
Dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 8 godz. 

 
W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź               8 godz. 
- pośniegowa       10 godz. 
- lodowica              8 godz. 
 

 

 

 

• w standardzie V 

-  długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi  298,930 km 

   co stanowi 60,8 % ogólnej długości dróg.  

-  długość dróg utrzymywanych przez Urząd Miasta i Gminy Mrozy wynosi 53,502 km 

   co stanowi 10,9 % ogólnej długości dróg 

 

 
V 

 
Jezdnia odśnieŜona, w 
miejscach zasp odśnieŜony 
co najmniej jeden pas 
ruchu z wykonaniem 
mijanek. 
Jezdnia posypana na 
odcinkach decydujących o 
moŜliwości ruchu 

 
- luźny                        16 godz. 
- zajeŜdŜony           występuje 
- nabój śnieŜny      występuje 
- zaspy                    występują 
                               do 24 godz. 
 

Dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 24 godz. 

 
W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź               8 godz. 
  pośniegowa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• w standardzie VI 

-  długość dróg powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi  30,655 km 

   co stanowi 6,2 % ogólnej długości dróg.  

 

 

VI 

 
 
 

 
Jezdnia zaśnieŜona. 
Prowadzi się interwencyjne 
odśnieŜanie w zaleŜności  
od potrzeb. 
Jezdnie posypane po 
odśnieŜaniu w miejscach 
wyznaczonych przez ZDP 

 
- luźny                      występuje 
- zajeŜdŜony            występuje 
- nabój śnieŜny       występuje 
- zaspy                    występują 
                               do 48 godz. 

 
W miejscach 
wyznaczonych: 
- wszystkie rodzaje        
   śliskości po 
  odśnieŜaniu         2 godz. 

 
• działania interwencyjne 

- prace prowadzone są interwencyjnie w przypadku wystąpienia trudnych warunków  

  atmosferycznych – drogi  o łącznej długości 24,389 km, co stanowi 5,0 % ogólnej   

  długości dróg. 

 



17,1%

71,7%

6,2% 5,0%

IV standard V standard VI standard interwencyjnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 1.  Procentowy udział poszczególnych standardów utrzymania dróg. 

 

4. Utrzymanie chodników: 
 

Odrębnego wyjaśnienia wymaga sprawa utrzymania w okresie zimowym 

nawierzchni chodników. Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.) właściciele oraz 

zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do utrzymania na terenie objętych ich 

właściwością– czystości i porządku. A zatem w myśl art. 5 ust. 1 pkt. 4 właściciele i 

zarządcy nieruchomości są zobowiązani do oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania 

błota i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ ich nieruchomości.  

Pozostałe odcinki chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych nie 

podlegających ww. przepisowi prawa utrzymywać będzie Zarząd Dróg Powiatowych w 

Mińsku Mazowieckim 

       
 5. Środki finansowe poniesione w sezonie 2017/2018: 
 

Sprzęt i materiały wykorzystane przez ZDP 
 

rok sprzęt materiały suma 

2017 
IV kwartał 

107.138,16 
+ GPS      2.103,30 

109.421,46 

sól     72.067,54 
piasek     32.750,91 

104.818,45 

214.239,91 
 

2018 
I i II kwartał 

317.804,04 
+ GPS      3.099,60 

320.903,64 

sól     59.429,15 
piasek     25.846,48 

85.275,63 
406.179,27 

suma 430.325,10 190.094,08 620.439,18 



Łącznie sezon zimowy 2017/2018 
 

drogi 
utrzymywane 

przez ZDP 
620.439,18 

2017/2018 

dotacja gm. Mrozy 50.000,00 

suma                                    670.439,18 

   
 
6. Środki finansowe poniesione w latach 2013 – 2018 
 

 

ROK 
2013  2014 2015 2016 2017 

2018 
I - IV 

materiały 196.981,83 36.506,02 43.627,58 131.804,65 252.218,95 85.275,63 

sprzęt 517.216,81 351.814,97 145.000,92 294.240,10 385.267,46 320.903,64 

gm. Mrozy 

m. Mińsk 

Maz. 

65.853,79 66.324,27 65.114,43 56.032,37 
g. Mrozy 

50.000,00 

g. Mrozy 

32.000,00 

razem: 714.198,64 454.645,26 253.742,93 482.077,12 687.486,41 438.179,27 
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Rys. 2  Zestawienie kosztów ZUD w latach 2013– 2017 
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II. Plan Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych sezon 
2018/2019 

 
 

1. Łączna długość dróg przypadająca na poszczególny standard 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

Drogi o nawierzchni twardej 
Plan na sezon 
2018/2019 r. 

Uwagi 

1 2 3 4 

1. Standard IV ogółem       (km) 84,315  

2. Standard V ogółem       (km) 352,432 
w tym drogi utrzymywane 

przez UGiM Mrozy 

3. Standard VI ogółem       (km) 30,655  

4. Nie objęte planem ZUD    (km) 24,389  

 Ogółem:    (km) 491,791  

 
 

2. Sprzęt do odśnieŜania i zwalczania śliskości na drogach 

 

Planowany stan  (szt.) 
Lp. Wyszczególnienie 

ogółem w tym własne 
1 2 3 4 

1. Piaskarki 9 7 

2. Pług średni 14 12 

3. Samochód pod piaskarkę i pług 9 - 

4. Samochód pod pług 5 - 

5. Pług wirnikowy 1 1 

6. Równiarka 4 - 

7. Ładowarka 3 - 

8. Koparko – ładowarka  4 - 

 
 
 
 



3. Usługi w zakresie Zimowego Utrzymania Dróg świadczone przez 

firmy zewnętrzne. 
 

Dla sprawnie działającej akcji zimowego utrzymania dróg poza sprzętem 

będącym we władaniu ZDP, konieczne jest takŜe zabezpieczenie dodatkowych usług 

świadczonych przez firmy zewnętrzne tj. prace sprzętu wraz z obsługą. Do nich 

przedewszystkim zalicza się pracę samochodu pod pług i piaskarkę ale takŜe i pracę 

samochodu pod pług, pracę równiarki, koparki, koparko-ładowarki oraz prace związane z 

interwencyjnym odśnieŜaniem chodników. 

Zarząd Dróg Powiatowych powyŜsze usługi zabezpiecza w postępowaniu 

przetargowym. Otwarcie ofert wykonawców miało miejsce w dniu 20.09 br. Obecnie 

trwają czynności  związane z weryfikacją poprawności złoŜonych ofert. Podpisanie umów 

nastąpi najpóźniej do dnia 19.10.2018 r. 

PoniŜej przedstawiono zestawienie średnich cen jednostkowych za 

poszczególne usługi z aktualnie prowadzonego postępowania a takŜe dla porównania 

średnie ceny z poprzedniego sezonu zimowego.  

 

Średnie ceny jednostkowe w sezonie zimowym 2018/2019 

 netto brutto 

praca samochodu z piaskarką i pługiem średnim w zestawie z 
koparko-ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo-solnej na 
piaskarki – osprzęt Zamawiającego 

167,60 181,01 

praca samochodu z pługiem średnim – osprzęt Zamawiającego 73,75 79,65 

Praca równiarki 81,25 87,75 

Praca koparko-ładowarki 52,50 56,70 

Praca ładowarki 100,00 108,00 

Interwencyjne odśnieŜanie/posypywanie chodników 204,00 220,32 

 

Średnie ceny jednostkowe w sezonie zimowym 2017/2018 

 netto brutto 

praca samochodu z piaskarką i pługiem średnim w zestawie z 
koparko-ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo-solnej na 
piaskarki – osprzęt Zamawiającego 

133,60 144,29 

praca samochodu z pługiem średnim – osprzęt Zamawiającego 100,00 108,00 

Praca równiarki 77,50 83,70 

Praca koparko-ładowarki 67,50 72,90 

Praca ładowarki 86,67 93,60 

Interwencyjne odśnieŜanie/posypywanie chodników 248,00 267,84 

 



 

4. Materiały do zwalczania śliskości na drogach 

 

Lp. Wyszczególnienie J.m. Planowane zuŜycie 

1 2 3 4 

1. Sól drogowa t 600 

2. Materiały uszorstniające t 4000 

 
Zapotrzebowanie na powyŜsze materiały niezbędne do zwalczania śliskości zimowej 

zostało zabezpieczone poprzez podpisanie umowy w dniu 28.09.2018 r. z firmami 

wyłonionymi z postępowania przetargowego. 

 

5. Zaplecze techniczne 

 

Lp. Wyszczególnienie J.m. Planowane ilości 

1 2 3 4 

1. Magazyn soli drogowej szt. - 

2. Składowiska materiałów szt. 2 

 
 

6. Planowane koszty – Gmina Mrozy 

 

Lp. Wyszczególnienie J.m. 
Sezon zimowy 

2018/2019 
 

1 2 3 4 

1. Gmina Mrozy tys. zł. 50 

 

 

7. Planowane koszty (w tym dotacja – gmina Mrozy) 

 

Lp. Wyszczególnienie J.m. 
IV kw. 
2018r. 

I i II kw. 
2019r. 

Razem 
sezon 

1 2 3 4 5 6 

1. Drogi standard  IV tys. zł. 80 190 270 

2. Drogi standard V i VI tys. zł. 160 450 610 

 Razem: tys. zł. 240 640 880 
 

 



Zał. nr 3 

 

III.   Kontakt w sprawie Zimowego Utrzymania Dróg 
 

Informacje w sprawie zimowego utrzymania dróg moŜna uzyskać w siedzibie ZDP,     

ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pod numerami telefonów (25)758-28-

91 w 32 – Dział Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów, tel. dyŜurny w godzinach pracy 

ZDP oraz w czasie trwania dyŜuru 600-288-659  
 

       bądź bezpośrednio u SłuŜb: 
 

− Drogowo-Mostowej w Mińsku Mazowieckim - (25) 758-38-73 

            Pan Zbigniew Kowalik tel. 604-405-209, 

− Drogowo-Mostowej w Stanisławowie - (25) 757-51-20 

            Pan Henryk Malinowski tel. 606-373-840,  

  

 

 

 

 

 


