
BURMTSTRZ
GMINY I iVIIASTA

Czerwionka-LeszczYnY

Zarzqdzenie Nr 503 /22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 13 wrze6nia 2022 roku

w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania d169 w sezonie 202212023 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. 22022 r. poz. 559 zpo2n.zm.)w zwiqzku z art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3,

ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 wrze6nia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci

i porzqdku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) otaz ad.. 20 pkt 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 22022r. poz. 1693 zpo2n.zm.),

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

1. Powotujq Zespol ds. Zimowego Utrzymania Dr6g Gminnych w skladzie okre6lonym
w zalqczniku nr 1 do niniejszego zazqdzenia.
2. Zesp6l kierowal sig bqdzie wytycznymi dla Zaz4du Dr6g i Sluzb Komunalnych,
stanowiqcymi zalqcznik nr 2 do niniejszego zatzEdzenia.
3. Kolejno66 zimowego utrzymania dr6g okreSla Standaryzacja Dr6g ustalona
w zalqczniku nr 3 do niniejszego zarzqdzenia.

s2

Ustala siq prowadzenie przez Zarzqd Dr6g i Stuzby Komunalne w Czerwionce-
Leszczynach zimowego utrzymania dr6g gminnych, zaliczonych do kategorii drog
gminnych oraz dr6g bqdqcych we wladaniu Gminy, zlokalizowanych na terenie
Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

s3

Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powierza siq Przewodniczqcemu Zespolu ds.

zimowego utrzymania d169.

s4

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

doZazqdzenia Nr 503122

z dnia 13 wze6nia 2022 r.

SKLAD ZESPOLU
D/S ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG GMINNYCH

PRZEWODNTCZACY
mgr Grzegorz Wolnik - Pelnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki
Burmistrza Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny

z-cA PRZEWODNTCZACEGO
mgr in2. Piotr Luc - Dyrektor Zarzqdu Drog i Stuzb Komunalnych w Czenruionce-
Leszczynach

czt_oNKowtE :

- mgr Marcin Janu2yk Dyrektor Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czenruionce-Leszczynach
- mgr Kazimierz Skuta - Kierownik Pionu lnfrastruktury w ZD|SK
- mgr Waldemar Walento - Kierownik Pionu Sluzb Komunalnych w ZDiSK
- Bernard Wojtaszek - Mistrz Stuzby Drogowej w ZD|SK
- Adam Reniszak - Komendant Stra2y Miejskiej w Czerwionce-Lezczynach
- mgr in2. Tomasz Blasiak Prezes Przedsiqbiorstwa Wodociqg6w
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach
- mgr in2. Adrian Strzelczyk - Naczelnik Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego
iOchrony Srodowiska
- Marian Szczepanek Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony
Srodowiska

fe-lrrrltstra
Miasta

-Leszczyny

aniszewski

I



BURMISTRZ
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Czerwionka-[rszcnTnY
Zalqcznik Nr 2
do zarzqdzenia Nr 503122

z dnia 13 wrze6nia 2022 t.

VVYTYCZNE PROWADZENIA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG GMINNYCH
2O2OI2O21W ZARZADZTE DROG I SLUZBACH KOMUNALNYCH

W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

l. Zimowe utrzymanie dr6g gminnych oraz bgdqcych we wladaniu Gminy
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny prowadzi6 bqdzie Zarzqd Dr6g
i Slu2by Komunalne (dalej zwanym ZDiSK). Uruchomienie dy2ur6w w ZD|SK nastqpi
na polecenie Dyrektora w zaleznoSci od zaistnialych warunk6w atmosferycznych i

stanu nawierzchni d169. Nadz6r nad poprawnym przebiegiem zimowego utrzymania
d169
w zakladzie pelniC bgdzie Kierownik Pionu lnfrastruktury - Pan Kazimierz Skuta oraz
Mistrz Stu2by Drogowej Pan Bernard Wojtaszek, kt6rzy opracujq szczeg6lowe
harmonogramy sluzby ciqglej dy2urnychtechnicznych wyznaczonych pzez
Dyrektora ZDiSK.

Od 1.11.2022 r. zostanq wprowadzone dyzury bierne dyzurnychtechnicznych
i kierowc6w w godz. od 1500 - 7oo (* dni wolne od pracy - calodobowo) bgdqce
pogotowiem zimowego utrzymania d169.

Pogotowie zobowiEzuje pracownika do natychmiastowego zgloszenia sig do
dyspozycji dy2urnego ipodjqcia wyznaczonych czynnoSci. Ogloszenie iewentualne
zawieszenie pogotowia oraz wprowadzenie dy2ur6w, o kt6rych mowa powyzej
nastgpuje decyzjq Dyrektora ZD|SK. Zawieszenie pogotowia moze nastqpid
w przypadku zaistnienia warunk6w atmosferycznych i prognoz meteorologicznych
uzasadniajqcych to zawieszenie.

ll. Sposoby lqczno6ci - zimowe utrzymanie dr6g bqdzie prowadzilo swojq
dzialalnoSd calodobowo pod numerami telefon6w: 42-77 -543: 42-7 2-7 43 .

1. l-qcznofi6 miqdzy dy2urnymi, obstugq sprzQtu i slu2bami pomocniczymi
odbywad siq bqdzie:

a) ustnie
b) telefonicznie

2. Koordynacja dzialafi z wytypowanymi, w drodze przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zam6wiei
publicznych, osobami lizycznymi lub Firmami realizujqcymi uslugi w zakresie
prowadzenia 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
wydaje wylqcznie dyzurny aktualnie realizujqcy swoje obowiqzki w tym
zakresie. Dyzurny wszelkie wqtpliwoSci dotyczqce sposobu prowadzenia
dzialafi, ich zakresu, uruchomienia, zakoficzenia lub wstrzymania akcji
w danym dniu lub danym okresie, itd. rozstrzyga po konsultacji z Dyrektorem
ZD|SK, Kierownikiem Pionu lnfrastruktury lub Mistrzem Slu2by Drogowej.

4. W celu prawidlowego zabezpieczenia chodnik6w i dojSc do budynk6w na
terenie dzielnic Leszczyny i Czenarionka, Dyrektor ZGM wyznaczy osobq
odpowiedzialnq do koordynacji prac sprzqtaczek. Osoba Wznaczona ptzez



Dyrektora ZGM zobowiqzana jest do prowadzenia dziennika zawieraiqcego
wpisy dotyczqce posypywania chodnik6w w poszczeg6lnych dniach
i godzinach.

5. Harmonogramy pracy sluZb prowadzqcych zimowe utrzymania dr6g w tym
dy2ur6w czynnych i biernych zatutierdza Dyrektor ZD|SK.

Ill. Sprzgt zimowego utrzymania
1. Zestawienie sprzqtu zimowego utrzymania dr6g bqdqcego w dyspozycji ZDiSK

oraz pracujqcego na terenie solectw idzielnic gminy stanowi zalqcznik Nr 1 do
wytycznych.

2. Umowy na wykonanie uslugi odSniezania w sezonie 202212023 na terenie
dzielnic i solectw bqdq zawierane przez ZDISK.

3. Zestawienie planowanego do wynajmu sprzqtu do od5nie2ania d169 lokalnych
gminnych ujgto w zalqczniku Nr 2 do wytycznych.

4. Pelnq gotowoSi sprzqtu do zimowego utrzymania ustala siq na 01 .11.2022 r.

lV. Roboty przygotowawcze i zapasy materialowe
1. Rozwiezienie skzyfi z piaskiem i ich ustawienie - najp62niej do 30.11.2022 r.

2. Wyposa2enie wyznaczonych pracownik6w w odzie2 ochronnq zimowq, sprzqt
i narzqdzia - najp62niej do 01.11.2022 r.

3. Ustala siq minimalne zapasy material6w uszorstniajqcych oraz Srodk6w

chemicznych:
a) piasek
b) chlorek sodu

100,0 t
5,0 t

4. Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej do 01.11.2022 r. zapewni piasek dla

sprzqtaczek do posypywania chodnikow wzdlu2 posesji. Dopuszcza siq

wykorzystanie w tym celu piasku z piaskownic.

V, Kolejno66 wykonywania prac zimowego utrzymania bqdzie sig odbywai na

podstawie standaryzacji dr6g okreSlonej w zalqczniku Nr 3 do Zarzqdzenia.

Vl. W sytuacji klqski 2ywiolowej lub zdarzeri nadzwyczajnych Zesp6l d/s

Zimowego Utrzymania Dr6g Gminnych bqdzie koordynowal dzialania z Zespolem

Zar zqdzani a Kryzysowe g o.

Miasta
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('zerwronka- l.eszczynY
Zalqcznik Nr 1 do wytycznych

WYKAZ SPRZETU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG
BEDACEGO W DYSPOZYCJI ZARZADU DROG I SLUzB KOMUNALNYCH

W CZERWIONCE . LESZCZYNACH

1. Samoch6d wywrotka ,,DAF"
Nr rej. SRB 24V5- - piaskarko-solarka PO-1 plug lemieszowy hydrauliczny Sredni

2. Samoch6d wywrotka ,,DAF"
Nr re1. SRB 4HW2

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

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

- plug lemieszowy lekki

- plug lemieszowy lekki

- plug lemieszowy lekki

5. Ciqgnik,,Pronar" MTZ 3204
Nr rej. SRB X276 - plug lemieszowy lekki

6. R6wniarka samobieZna
,,XCMG Europa" - Plug lemieszowY

7. KoparkoJadowarka JCB

8. Rozzutnik material6w sypkich T 130



Bup $ntc'np'z
GMI aST,d

Czerwlonra-Leszczyny

Zalqcznik Nr 2 do wytycznych

WYKAZ SPRZETU DO ODSNIEzANIA DROG LOKALNYCH
GMINNYCH NA TERENIE DZIELNIC I SOLECTW
GMINY 1 MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

1. Dzielnica Dqbiehsko

- cze56 Debiefisko Stare

- czes6 Debieisko Wielkie

2. Solectwo Belk

3. So'tectwo Stanowice

4. Solectwo Pzeggdza

5. Solectwo Szczejkowice

6. Solectwo Palowice

7. Solectwo Ksiq2enice

8. Dzielnica Czuch6w

9. Dzielnica Czerwionka
Karolinka

10. Dzielnica Leszczyny Stare

11. Dzielnica LeszczYnY Osiedle

12. Dzielnica Czenrvionka Centrum

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciEgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + ptug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + ptug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki

- ciqgnik rolniczy + plug lemieszowy lekki



BURMISTRZ
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Czenvi6nlo'LtgzczYlY

Zalqcznik Nr 3
do Zarzqdzenia Nr 503122

z dnia 13 wrze6nia 2022 t.

STANDARYZACJA DROG GMINNYCH

Przynale2no6d danej drogi do okre6lonego standardu wynika z funkcji, jakq pelni

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

W przypadku wystqpienia bardzo intensywnych opad6w Sniegu polqczonych

z zawiqami i zamieciami, noszqcych znamiona klqski 2ywiolowej, mogq zdarzyb siq

odstqpstwa od przyjgtych standard6w zimowego utrzymania. W takich przypadkach

o kolejno6ci od6niezania decyduje zesp6l d/s zimowego utrzymania dr6g gminnych.

OkreSlone standardy zimowego utrzymania drog zawarto w zalqczniku nr 1,

miejsca wyznaczone przez Zarzqd Drog i Slu2by Komunalne do posypania

materialami szorstkimi na drogach lll i lV standardu okre6la zalqcznik r 2, a wykazy

drog gminnych w rozbiciu na standardy zimowego utrzymania stanowi zalqcznik nr 3.

lft
Miasta
Leszczyny

zewskl
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Standardy zimowego utrzymania d169:

Zalqczniknr 1

do standaryzacji
d169 gminnych

Standard Opis stanu utrzymania
dr6g dla danego

standardu

Dopuszczalne odstgpstwa od standardu
Po ustaniu opad6w

Sniequ
Od stwierdzenia

wvsteoowania ziawisk
,l 2 3 4
ll Jezdnia odSnieZona na calej

szerokoSci a SliskoSc
zimowa zlikwidowana na:
- skzyZowaniach z drogami
twardymi,
- skzyZowaniach z liniami
kolejowymi,
- odcinkach o nachyleniu
ponad 4o/o,

- przystankach
autobusowych,
- innych miejscach
ustalonych przez zarzqdcq
droqi.

- Snieg lu2ny mo2e
zalegal do 6 godz.
- moze wystqpowad
warstwa zaleZdZonego
Sniegu o grubo5ci
utrudniajqcej ruch
samochodow osobowych
do 6 godz.
- zaspy mogq
wystqpowad do 6 godz.

W miejscach
wymienionych w kolumnie
2'.

- gololedz 5 godz.
- szron 5 godz.
-szad2 5 godz.
- SliskoSc poSniegowa 6
godz.
- lodowica 5 godz.

lla Jezdnia odSnie2ona na calej
szerokoSci,
Jezdnia posypana na
odcinkach decydujqcych o
mozliwoSci ruchu tj.:
- skzyZowaniach z drogami
twardymi,
- skzyZowaniach z liniami
kolejowymi,
- odcinkach o nachyleniu
ponad 4o/o,

- innych miejscach
ustalonych przez zarzqdcq
drooi.

- Snieg lu2ny - mo2e
zalegal do 8 godz.
- Snieg zaje2dZony -
moZe wystqpowaC,
- jgzyki SnieZne - mogA
wystqpowac,
- zaspy - mogq
wystqpowac do 8 godz.
- dopuszcza siq przerwy
w komunikacji do 8 godz.

W miejscach
wyznaczonych
- gotoled2 8 godz.
- SliskoSc poSniegowa - 10
godz.
-lodowica-8godz.

III Jezdnia odSnie2ona, w
miejscach zasp odSnieZony
co najmniejjeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na
odcinkach niezbqdnych dla
utrzymania ruchu -
usta lonych przez zarzqdcq
drogi.

- Snieg luzny moze
zalegac do 16 godz.
- Snieg zleZdZony -
moze wystqpowac,
- jgzyki SnieZne - mogq
wystqpowac,
-zaspy - mogq
wystqpowac do 12 godz.
- dopuszcza sig przenruy

w komunikaqi do 12
oodz.

W miejscach
wyznaczonych
-gololedz-8godz.
- SliskoSc poSniegowa
moze wystqpowac



IV Jezdnia zaSniezona.
Prowadzi siq intenruencyjne
odSniezanie w zaleznoSci od
potrzeb.
Jezdnia posypana w
m iejscach wyznaczonych
pftezzazqdcq drogi

- Snieg luzny - moZe
zalega6,
- Snieg zaje2dZony -
moze wystqpowac,
- jezyki SnieZne - mogE
wystgpowac,
- zaspy - mogq
wystqpowad do 24 godz.

Wylqcznie w miejscach
wyznaczonych - wszystkie
rodzaje SliskoSci po
odSniezaniu - 12 godz.

I
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Czenvionka-Leszczyny

Zalqcznik nt 2

lElH,?,ffff,'

Miejsca wyznaczone przez Zarzqd Dr6g i Slu2by Komunalne do posypania
materialami szorstkimi na drogach lll i lV standardu

STANDARD III

Leszczyny

- ul. Daszyriskiego - luki Poziome

Czerwionka

- ul. Wyzwolenia, Lipowa, Reja, Gwark6w - rejony skrzy2owari tych dr6g,

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

- ul. Hallera - skrzyzowanie z ul. WolnoSci,

Czuch6w

- ul. Folwarczna - od skrzy2owania z ul. Cmentarnq do ul. Podlesnej, wzniesienie za

przepustem drogowYm,

- ul. Komunalna - skrzyZowanie z ul Kopalnianq,

- ul. Tqczowa - skzyzowanie z ul. Kopalnianq,

- ul. Waryriskiego rejon przepustu i wzniesienie do ul. Kaluzy'

Dgbieisko

- ul. Prosta - skzy2owanie z ul. Grabowq,

Ksiq2enice

- ul. Nad Potokiem - skrzyzowanie z ul. Klimka

Palowice

- ul, woszczycka - skrzy2owanie z ul. wielskq (podjazd pzy kapliczce), luki poziome

w rejonie przepustu drogowego,

Belk

- ul. K. Miarki - od skzyzowania z ul. Gt6wnq do skrzyzowania z ul. Szymochy,

- ul. Szymochy - rejon szkolY,

- ul. Ram2y - od ul. Gl6wnej do wzniesienia za lrzecim przepustem drogowym,

- ul. Dworcowa - skrzyzowanie z ul. Ram2y,



Szczejkowice

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

- plac autobusowy,

Przegqdza

- ul. Powstaric6w - dojazd do skrzyZowania z ul. Mikolowskq,

- ul. Szkolna - od skrzyzowania z ul Powstaric6w do skrzyZowania

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

STANDARD IV

Dqbieisko

- ul Borowa - luki poziome w rejonie przepustu, podjazdy w rejonie skrzy2owafi

ul. Zabrzariskiej, ul. Strzelczyka, ul. Malczyka, podjazd od parkingu przy ko6ciele w

rejonie ul. Borowej,

Przeggdza

- ul. Szkolna dojazd do o6rodka zdrowia,

Stanowice

- ul. KoScielna - skrzyzowanie z ul. Ku2niczq, ul. Czynu Spolecznego, ul. Kr6tkq

- ul. Le6na - od skrzy2owania z ul. Zorskq do podjazdu za przepustem drogowym,

Belk

- ul. Szeroka - dojazd do skzy2owania z ul. Gl6wnq,

Palowice

- ul. Kolonia - skrzyzowanie z ul. Woszczycka, ziazd i podjazd w kierunku

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

trz
iasta
szczyny

zewski


