
Zarzqdzenle W 374120
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 21 wrze6nia 2020 roku

w sprawie prowadzenia zimowego utzymania dr6g w sezonie 202012021 na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz. U. z2O2O r. poz.713 zpo2n.zm.) w zwiqzku z art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3,

ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 wrze6nia ,1996 o utrzymaniu czysto5ci
i pozqdku w gminach (tj. Dz. U. z2O2O r. poz. 1439) otaza'i..20 pkt 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz U. z 2020 r. poz. 470
zp62nzm.),

zarz4dzam, co nastgpuje :

sl
1. Powolujg Zespol ds. Zimowego Utrzymania Dr6g Gminnych w skladzie okre6lonym
w zalqczniku nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.
2. Zespctl kierowal siq bgdzie wytycznymi dla Zarzqdu Dr6g i Slu2b Komunalnych,

stanowiqcymi zalqcznik nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.
3. KolejnoSd zimowego utrzymania dr6g okreSla Standaryzacja Dr6g ustalona
w zalqczniku nr 3 do niniejszego zarzqdzenia.

s2

Ustala siq prowadzenie pzez Zarzqd Dr6g i Stu2by Komunalne w Czerwionce-
Leszczynach zimowego utzymania dr6g gminnych, zaliczonych do kategorii dr6g
gminnych oraz dr6g bqdqcych we w{adaniu Gminy, zlokalizowanych na terenie

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powieza siq PzewodniczEcemu Zespolu ds.

zimowego utzymania d169.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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zalecznik Nr 1

do Zatzqdzenia Nr 374/20

z dnia 21 wrzeSnia 2020 r.

SKLAD ZESPOLU
D/S ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG GMINNYCH

PRZEWODNICZACY
mgr Gnzegorz Wolnik - Pelnomocnik ds. Planowania, Rozwoju

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
i Gospodarki

z-cA PRZEWODNICZACEGO
mgr in2. Piotr Luc - Dyrektor zarzqdu Dr6g i sluzb Komunalnych w czemrionce-

Leszczynach

CZLONKOWIE:

- mgr Marcin Januiyk - Dyrektor Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej

w Czerwionce-LeszczYnach
- mgr Kazimierz Skuta - Kierownik Pionu lnfrastruktury w ZDiSK
- mlr Waldemar Walento - Kierownik Pionu Slu2b Komunalnych w ZDiSK

- Bernard Woitaszek - Mistrz Slu2by Drogowej w ZDiSK
- Adam Renisiak - Komendant Stra2y Miejskiej w Czeruvionce-Lezczynach
- mgr in2. Boguslaw Kurdek - Prezes Przedsiqbiorstwa Wodociqg6w

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach
.mgrini.-AdrianStrzelczyk-NaczelnikWydzialuZazqdzaniaKryzysowego
i Ochrony Srodowiska
- Marian Szczepanek - Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony

Srodowiska
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zalqcznik Nr 2

do Zatzedzenia Nr 374/20

z daia 2l wrzeSnia 2020 l

WYTYCZNE PROWADZENIA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DR6G GMINNYCH

2O2OI2O21 W ZARZADZIE DROG I SLUZBAGH KOMUNALNYCH
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

L Zimowe utruymanie dr6g gminnych oraz bqdqcych we wladaniu Gminy
na terenie Gminy i Miasta czerwionka - Leszczyny prowadzid bqdzie zazqd Drog

i sfuzby Komunalne. Uruchomienie dy2ur6w w Zarzqdzie nastqpi na. polecenie

Dyrektora w zale2nosci od zaistnialych warunk6w atmosferycznych i stanu

niwierzchni dr6g. Nadz6r nad poprawnym przebiegiem zimowego utrzymania drog

w zakladzie pelnic bqdzie Kierownik Pionu lnfrastruktury - Pan Kazimierz Skuta_ oraz

Mistrz Stu2by Drogowej Pan Bernard wojtaszek, kt6rzy opracujq szczegolowe

harmonogramy stuzby ciqglej dy2urnychtechnicznych wyznaczonych pzez

Dyrektora ZDiSK.' od 1.11.2020 r. zostana wprowadzone dy2ury bierne dy2urnych{echnicznych

i kierowc6w w godz. od '1500 - 7oo (w dni wolne od pracy - calodobowo) bqdqce

pogotowiem zimowego utrzymania dr6g.
irolotowie zobowiq2uje pracownika do natychmiastowego zgloszenia sig do

dyipozycji dy2urnego i podjqcia wyznaczonych czynnoSci. Ogloszenie i ewentualne

,i*i".i"i,i"'pogotowia oraz wprowadzenie dy2ur6w, o kt6rych mowa powy2ej

nastqpuje decyzjq Dyrektora ZD|SK. Zawieszenie pogotowia mo2e. nastqpic

w przypadku ziiitni"nia warunk6w atmosferycznych i prognoz meteorologicznych

uzasadniajqcych to zawieszenie.

ll. sposoby lqcznosci - zimowe utrzymanie dr6g bqdzie prowadzilo swojq

dzialalnoSi catodobowo pod numerami telefon6w: 42-77 -543; 42-72-7 43'
1. t-qcznoSe miqdzy dy2urnymi, obslugq sprzqtu i slu2bami pomocniczymi

odbywad siq bqdzie:
a) ustnie
b) telefonicznie

2. Koordynacja dzialah z wytypowanymi, w drodze przetargu nieograniczonego
przepiowaizonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zam6wiefi

publicznych, osobami fizycznymi lub Firmami realizuiqcymi uslugi w zakresie
prowadzlnia zimowego utrzymania d169, na terenie dzielnic i solectwa

prowadzona bqdzie PoPrzez:
a) powiadomienie ustne
b) powiadomienie telefoniczne

3. Dyspozycje osobom fizycznym i Firmom realizujqcym zimowe utrzymanie dr6g

*VOije *Vtqcznie dy2urny aktualnie realizujqcy swoje obowiqzki w tym

zakresie. byZurny wszelkie wqtpliwoSci dotyczqce sposobu prowadzenia

dzialan, ich- zakiesu, uruchomienia, zakonczenia lub wstrzymania akcji

w danym dniu lub danym okresie, itd. rozskzyga po konsultacji z Dyrektorem

ZDiSK, Kierownikiem Pionu Infrastruktury lub Mistrzem Stuzby Drogowej'

4.Wceluprawidlowegozabezpieczeniachodnik6widoj5idobudynkowna
terenie dzielnicy Leszczyny i Czerwionka, Dyrektor ZGM vtyznaczy osobq

odpowiedzialnq do koordynacji prac spzqtaczek. Osoba l'qyznaczona pzez
Dyiektora ZGM zobowiqzana jest do prowadzenia dziennika zawierajqcego
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wpisy dotyczqce posypywania chodnik6w w poszczeg6lnych dniach
i godzinach.

5. Harmonogramy pracy slu2b prowadzqcych zimowe utzymania dr6g w tym

dy2ur6w czynnych i biernych zalvtierdza Dyrektor ZD|SK.

lll. Sprzgt zimowego utfizymania
'1. Zestawienie spzqtu zimowego utrzymania dr6g bqdqcego w dyspozycji ZDiSK

oraz pracujEcego na terenie solectw i dzielnic gminy stanowi wykaz Nr 1 do

wytYcznYch.
2. Uinowy na wykonanie ustugi od6nie2ania w sezonie 202012021 na terenie

dzielnic i solectw bqdq zawierane Wzez ZDISK.
3. Zestawienie planowanego do wynajmu sprzgtu do odsnie2ania dr6g lokalnych

gminnych ujgto w wykazie Nr 2 do wytycznych.

4. Petnq gotowoS6 spzetu do zimowego utzymania ustala siQ na 01.11.2020 r.

lV. Robotyprzygotowawczeizapasymaterialowe
1. Rozwiezienie sklrzyi z piaskiem i ich ustawienie - najp62niej do 30.11.2020 r'

2. Wyposazenie wyznaczonych pracownik6w w odzie2 ochronnq zimowq, sprzQt

i nazqdzia - najp62niej do 01.11 .2020 r.

3. Ustala siq minimalne zapasy material6w uszorstniajqcych oraz Srodk6w

chemicznych:
a) piasek 100,0 t
b) chlorek sodu 5,0 t

4. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej do 01.11.2020 r. zapewni piasek dla

spzqtaczek do posypywania chodnik6w wzdlu2 posesji. Dopuszcza sig

wykorzystanie w tym celu piasku z piaskownic.

v. KolejnoS6 wykonywania prac zimowego utrzymania bqdzie siq odbywa6 na

podstawie standlryzacji dr6g okre6lonej w zalqczniku do Zarzqdzenia Burmistza
Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny.

Vl. W sytuacji klgski 2ywiolowej lub zdarzeri nadzwyczajnych Zespol d/s

Zimowego utzymania Dr6g Gminnych bqdzie koordynowal dzialania z Zespolem

Zarzqdzania Kryzysoweg o.



WYkaz Nr 1

VIIYKAZ SPRZETU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

BEDACEGO W DYSPOZYCJIZARZADU D!69 ! $-UzB KOMUNALNYCH
W CZERW|ONCE - LESZCZYNACH

1. Samoch6d wywrotka ,,DAF"
Nr rej. sRB 24V5- - piaskarko-solarka Po-1 plug lemieszowy hydrauliczny sredni

2. Samoch6d wYwrotka ,DAF"
Nr rej. SRB 4HW2

3. Ciqgnik,,Ursus" 5412
Nr rej. SRB X281

4. Ciqgnik,,Farmtrack"
Nr rej. SRB 38K8

5. Ciqgnik,,Pronar" MTZ 3204
Nr rej. SRB X276

6. R6wniarka samobie2na
,,XCMG EuroPa"

7. KoparkoJadowarka JCB

8. Rozzutnik material6w sypkich T 130

- piaskarko-solarka PO-1 + plug lemieszowy lekki

- plug lemieszowY lekki

- pfug lemieszowY lekki

- plug lemieszowY lekki

- plug lemieszowY
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Wykaz Nr 2

WYKAZ SPRZETU DO ODSNIEZANIA DROG LOKALNYCH
GMINNYCH NA TERENIE DZIELNIC I SOLECTW

GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

1. Dzielnica Dgbiefisko (Stare) - ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

2. Dzielnica Dqbierisko (wielkie) - ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

3. Solectwo Belk - ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

4. Solectwo Stanowice - ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

5. Sotectwo Peegqdza - ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

7. Solectwo Palowice - ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

9. Dzielnica Czuch6w

'l 0. Dzielnica Czerwionka
Karolinka

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

11. Dzielnica Leszczyny (Stare) - ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

12. Dzielnica Leszczyny (osiedle) - ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

13. Dzielnica czerwionka (centrum) - ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki
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6. Solectwo Szczejkowice

8. Solectwo Ksiq2enice

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki
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Zalqcznik Nr 3
do Zarzqdzenia W 374120

z dnia 21 wrzesnia 2020 r.

STANDARYZACJA DROG GMI NNYCH

Pzynale2nos6 danej drogi do okreslonego standardu wynika z funkcji, jakq petni

w planie zagospodarowania przestrzennego, a tak2e rodzaju i natezenia ruchu.

W przypadku wystEpienia bardzo intensywnych opad6w Sniegu polqczonych

z zawiejami i zamieciami, noszqcych znamiona klgski 2ywiolowej, mogq zdazyi siQ

odstepstvva od pzyjqtych standard6w zimowego utrzymania. W takich pzypadkach

o kolejnosci odsniezania decyduje zespot d/s zimowego utrzymania d169 gminnych.

okreslone standardy zimowego utrzymania dr6g zawarto w zalqczniku nr 1,

miejsca wyznaczone przez Zarzqd Dr6g i Stu2by Komunalne do posypania

materialami szorstkimi na drogach lll i lV standardu okresla zalqcznk nr 2, a wykazy

dr6g gminnych w rozbiciu na standardy zimowego utrzymania stanowi zalqcznik nr 3.
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Zalqcznik nr 1

do standaryzacji
d169 gminnych

Standardy zimowego utzymania d169:

Standard Opis stanu utrzymania
d169 dla danego

standatdu

Dopuszczalne odstepstwa od standardu
Po ustaniu opad6w

6niegu
Od stwierdzenia

ia awisk
,| 2 3 4

Jezdnia odSnie2ona na calej
szerokosci a Sliskosc
zimowa zlikwidowana na:
- skrzyzowan iach z drogami
twardymi,
- skzy2owaniach z liniami
kolejowymi,
- odcinkach o nachyleniu
ponad 4%,
- pzystankach
autobusowych,
- innych miejscach
ustalo nych ptzez zazEdcQ
drogi

- Snieg lu2ny moze
zalegac do 6 godz.
- moze wystQpowao
warstwa zajezd2onego
Sniegu o grubosci
utrudnia.iEcei ruch
samochod6w osobowych
do 6 godz.
- zaspy mogq
wystepowad do 6 godz.

W mieiscach
wymienionych w kolumnie
2.
- gololedz 5 godz.
- szron 5 godz.
-szad2 5 godz.
- Sliskosc posniegowa 6
godz.
- lodowica 5 godz.

- Snieg lu2ny - moze
zalegae do 8 godz.
- Snieg zajezdzony -
moze wystepowai,
- iezyki Sniezne - mogE
wystQPowa6,
- zaspy - mogq
wystepowac do 8 godz.
- dopuszcza siQ przerwy
w komunikacji do 8 godz

W miejscach
wyznaczonych
- gololed2 8 godz.
- Sliskosc posniegowa - 10
godz.
-lodowica-8godz.

ll a Jezdnia odsniezona na calei
szerokoSci,
Jezdnia posypana na
odcinkach decydujacych o
mozliwosci ruchu ti.:
- skrzyzowaniach z drogami
twardymi,
- skzyzowaniach z liniami
kolejowymi,
- odcinkach o nachyleniu
ponad 4Yo,

- innych miejscach
ustalonych pzez zazqdcQ
drogi.

- Snieg luzny moze
zalega6 do 16 godz.
- Snieg zajezdzony -
moze wystQpowac,
- iQzyki i;niezne - mogE
wystQpowae,
-zaspy - mogq
wystQpowae do '12 godz
- dopuszcza sie pzerwy
w komunikacji do 12
godz.

W maejscach
wyznaczonych
-gololed2-8godz.
- Sliskos6 posniegowa
moze wystQpowao

tv Jezdnia zaSnieZona.
Prowadzi siQ interwencyjne
odSniezanie w zaleznosci od
potzeb.
Jezdnia posypana w
miejscach wyznaczonYch
peez zaaqdcQ dtogi

Wylqcznie w miejscach
wyznaczonych - wszystkie
rodzaje sliskosci po
odsniezaniu - 12 godz.
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t Jezdnia odSniezona, w
miejscach zasP odSniezony
co najmniej jeden Pas tuchu
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na
odcinkach niezbQdnych dla
utzymania ruchu -
ustalonych przez zarzqdcq
drogi.

- Snieg luzny - moze
zalega0,
- Snieg za.iezdzony -
moze wystQpowac,
- jezyki sniezne - mogq
wystQpowae,
- zaspy - moge
wystepowac do 24 godz.



Zalqcznik nr 2
do standaryzacii
d169 gminnych
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Mieisca wyznaczone przezTarizqd Dr6g i Sluiby Komunalne do posypania
materialami szonstkimi na drogach lll i lV standardu

STANDARD III

Leszcryny

- ul. Daszyriskiego - fuki Poziome

Czenrionka

- ul. \A/yalolenia, Lipowa, Reja, Gwark6w - rejony skzy2owai tych dr6g,

- ul. Rymera - podjazd i skrzy2owanie z ul. 3go Maja'

- ul. Hallera - skrzy2owanie z ul. WolnoSci,

Czuch6w

- ul. Folwarczna - od skzyzowania z ul. cmentarnq do ul. PodleSnej, wzniesienie za

pzepustem drogowYm,

- ul. Komunalna - skrzy2owanie z ul Kopalnianq,

- ul. Tqczowa - skrzy2owanie z ul- Kopalnianq'

- ul. Waryriskiego rejon pzepustu i wzniesienie do ul. KaluZy'

Dqbiefsko

- ul. Prosta - skrzy2owanie z ul. Grabowq,

Ksiq2enice

- ul. Nad Potokiem - skrzy2owanie z ul' Klimka

Palowice

- ul. Woszczycka - skrzy2owanie z ul. Wiejskq (podjazd przy kapliczce), tuki poziome

w rejonie pzepustu drogowego,

Belk

- ul. K. Miarki - od skrzyzowania z ul. Gl6wnq do skrzy2owania z ul' Szymochy,

- ul. Szymochy - rejon szkolY,

- ul. Ram2y - od ul. Gt6wnej do wzniesienia za lrzecim pzepustem drogowym,

- ul. Dworcowa - skzy2owanie z ul. Ram2y,



Szczejkowice

- ul. Wiejska - od skrzy2owania z ul. Rybnickq do wjazdu na cmentarz,

- plac autobusowy,

Pszegqdza

- ul. Powstahc6w - doiazd do skrzy2owania z ul. Mikolowskq'

- ul. Szkolna - od skrzy2owania z ul Powstarlc6w do skrzy2owania

z ul. Polnq, rejon szkoly do skrzy2owania z ul. Mikolowskq.

STANDARD IV

Dqbiefisko

- ul Borowa - luki poziome w rejonie pzepustu, podjazdy w rejonie skrzy2owa6

ul. Zabzariskiej, ul. Strzelczyka, ul. Malczyka, podjazd od parkingu pzy koSciele w

rejonie ul. Borowej,

Przoggdza

- ul. Szkolna dojazd do o3rodka zdrowia,

Stanowice

- ul. Ko6cielna - skrzy2owanie z ul. Kulniczq, ul. Czynu Spolecznego, ul. Kr6tkq

- ul. Le5na - od skrzy2owania z ul. Zorskq do podjazdu za pzepustem drogowym'

Belk

- ul. Szeroka - dojazd do skrzy2owania z ul. Gl6wnq'

Palowice

- ul. Kolonia - skrzy2owanie z ul. Woszczycka, zjazd i podjazd w kierunku

ul. Pawlowskiej, tuki poziome i lazd do ul. Kolejowej.
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