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PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG  

 

SEZON 2015/2016 
 

 

 

 

 

Urząd Gminy Dobrcz  

 

 W związku ze zbliżającą się zimą informujemy wszystkich mieszkańców i 

użytkowników dróg o zasadach i odpowiedzialności w zakresie odśnieżania dróg      

na terenie gminy Dobrcz. 
 

1. Droga krajowa nr 5 – Świecie – Bydgoszcz – należy do utrzymania przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Świeciu. Wykonawcą prac zimowego utrzymania dróg będzie 

konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo  Usług Miejskich z Grudziądza ul. Konarskiego 41, tel. 56-465-82-

76 oraz  Zakład Usług Miejskich z Chełmna ul. Przemysłowa 8 tel. 56-686-04-78. Dyżury nad pracami 

związanymi z odśnieżaniem będą pełnione przez pracowników Rejonu  Obwód Drogowy w Świeciu  

ul. Łąkowa 1 – tel. 52-332-44-91 lub 698-629-843. Koordynatorem całości prac wykonywanych przy 

zimowym utrzymaniu dróg przez w/w jednostki będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

w Bydgoszczy, Rejon w Świeciu n/W., ul. Jesionowa 2A – tel. 52-332-44-93 

 

Utrzymanie wg II standardu 

Odśnieżana będzie cała szerokość jezdni wraz z poboczami. Luźny śnieg może leżeć do 4 godz., błoto 

pośniegowe oraz zajeżdżony śnieg może pokrywać jezdnię cienką warstwą, o grubości nie utrudniającej 

ruchu pojazdów do 6 godz. po ustaniu opadów śniegu. Zwalczanie śliskości zimowej na całej szerokości 

jezdni, łącznie z utwardzonymi poboczami. Gołoledź, szron i szadź może występować do 3 godz. od 

stwierdzenia wystąpienia zjawiska, natomiast śliskość pośniegowa i lodowica mogą występować do 4 godz. 

od stwierdzenia ich wystąpienia. 

 



 

2. Droga krajowa nr 56 Koronowo – Trzeciewiec – należy do utrzymania przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych  i Autostrad - Rejon w  Nakle n/Not ul. Młyńska 5, tel. 52-386-51-96.  

 Wykaz telefonów do pracowników: Grzegorz Kowalski - Kierownik Rejonu tel. 52-386-90-20, Mariusz 

Adasiak -Z-ca Kierownika Rejonu tel. 52-386-90-14, Eugeniusz Swiniarski tel. 52-386-90-12, 52-386-

90-19, Roman Stanisławski – Kierownik Służby Liniowej Obwód Drogowy Koronowo tel. 52-382-24-

00. 

 

Utrzymanie wg III standardu 

Jezdnia odśnieżana będzie na całej szerokości, a posypywane w pierwszej kolejności będą następujące 

miejsca: 

- skrzyżowania z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej,  

- skrzyżowania z liniami kolejowymi, 

- odcinki o pochyleniu powyżej 4,0 %, 

- przystanki autobusowe, 

- inne miejsca ustalone przez zarządcę drogi. 

W ww. miejscach  gołoledź, szron, szadź i lodowica usuwane będą w ciągu 5 godz. od stwierdzenia 

wystąpienia zjawiska, a śliskość pośniegowa w ciągu 6 godz. Śnieg luźny i zaspy z jezdni będą usuwane w 

ciągu 6 godz. od chwili ustania opadów śniegu. Na drodze mogą występować utrudnienia dla ruchu 

samochodów osobowych w postaci warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów 

osobowych – do 6 godz. od ustania opadów śniegu. 

 

 3. Droga wojewódzka nr 256 – Trzeciewiec – Bydgoszcz oraz droga wojewódzka nr 244 –           

Strzelce Dolne – Borówno należy do utrzymania przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. 

Pałacowa 15, tel. 52-381-37-01. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg będzie pełnił Sebastian Małkowski 

– tel. 663-771-197 oraz Katarzyna Francikowska tel. 609-510-506. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg 

wojewódzkich będzie pełnił również Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: Dyrektor ZDW Mirosław 

Kielnik tel. 52-37-05-714 (715), Naczelnik Wydziału Dróg Janina Michalak tel. 52-370-57-22, Dyżurny tel. 

52-345-33-17. 

W celu sprawnego kierowania akcją  zimową od 01.11.2015r. do 31.03.2016r. uruchomione będą w 

Zarządzie Dróg i Rejonach punkty informacyjno-dyspozycyjne i w zależności od warunków ruchu na 

drogach przyjmuje się: 

stan A – od początku okresu zimowego w normalnych warunkach zimowych, tj. nie intensywnych 

opadach śniegu lub gołoledzi spowodowanej niską temperaturą oraz śliskości śniegowej, dyżur w godz. 6:00 

– 14:00 

stan B – w przypadku intensywnych, ciągłych, długotrwałych opadach śniegu, silnych wiatrach lub 

marznącej mżawki, dyżur w godz. 6:00 – 22:00 

 

W zależności od stanu dróg dyżury będą pełnione w następujących godzinach:  

 

stan Rejony Dróg Wojewódzkich Zarząd Dróg Wojewódzkich 

A 400 – 2200 600 - 1400 w siedzibie ZDW  

B cała doba             600 – 2200 

 

Utrzymanie wg III standardu (zasady jak wyżej) 

Droga nr 256 Trzeciewiec – Bydgoszcz  
 

Utrzymanie wg IV standardu 

Droga nr 244  Strzelce Dolne – Borówno odśnieżana będzie na całej szerokości, a posypywana na 

odcinkach decydujących o możliwości ruchu – w pierwszej kolejności góra w Strzelcach Dolnych. Śnieg 



 

luźny oraz zaspy będą usuwane w ciągu 8 godz. po ustaniu opadów, a śnieg zajeżdżony i języki śnieżne 

mogą występować. Gołoledź i lodowica podlegają usunięciu w miejscach wyznaczonych w ciągu 8 godz. a 

śliskość pośniegowa w ciągu 10 godz. 

 

4. Drogi powiatowe i gminne należą do utrzymania przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu, 

tel.52-381-89-92, 52-381-89-24. Nadzór nad prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg pełni Urząd 

Gminy w Dobrczu: Kierownik Referatu Wanda Przybył tel. 52-364-80-44, pracownik merytoryczny ds. dróg 

Katarzyna Ruszkowska tel. 52-364-80-45, sekretariat tel.52-364-80-10.  

Dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Dobrcz prowadzone będą przez: Tomasz 

Kurzawski tel. 604-480-545, Józef Paśko tel. 600-226-024,  Jerzy Duda tel. 600-806- 517 oraz Róża 

Grzempa tel. 52-381-89-92. 

 Został także ustalony harmonogram pracowników odpowiedzialnych za odśnieżanie i 

zwalczanie śliskości w weekendy, dni świąteczne i wolne od pracy. Dodatkowo ustalono dyżury dla 

mechaników zajmujących się naprawą i konserwacją sprzętu zimowego.  

 

 Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu będzie odpowiedzialnych za utrzymanie 52 km dróg 

powiatowych, wszystkie drogi gminne oraz ścieżki pieszo-rowerowe na terenie gminy Dobrcz. W ramach 

„Akcji Zima 2015/2016” Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu  przygotował sprzęt do utrzymania 

przejezdności na drogach w ilości 6 pługów i 3 piaskarek. Dodatkowo zostały zawarte umowy z czterema 

podwykonawcami, którzy oferują pługi odśnieżne oraz sprzęt do załadunku mieszanki drogowej na placach 

składowych.  

 Ustawione zostaną także siatki przeciwśnieżne w strategicznych punktach przy drogach powiatowych o dł. 2 

km i przy drogach gminnych również o dł. 2 km. Do zwalczania śliskości na drogach stosowana będzie 

mieszanka piasku z solą. W związku z tym zakupiono na drogi gminne 50 ton soli i 100 ton piasku i na drogi 

powiatowe 50 ton soli oraz 100 ton piasku. 

 

Utrzymanie wg IV standardu (zasady jak wyżej) 

Utrzymaniu w tym standardzie podlega droga powiatowa nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz na odcinku 

od km 3,4 do km 6,1 oraz droga powiatowa nr 1504C Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz na odcinku od km 1,521 

do km 9,7. 

 

Utrzymanie wg V standardu 

Jezdnia będzie odśnieżona, a w miejscach zasp odśnieżony będzie co najmniej jeden pas ruchu z 

wykonaniem mijanek. W ciągu  16 godz. po ustaniu opadów usunięciu podlega śnieg luźny, a zaspy 

występować mogą do 24 godz. Natomiast gołoledź podlega usunięciu w miejscach wyznaczonych w ciągu 8 

godz. od stwierdzenia występowania zjawiska. Na jezdni może występować zajeżdżony śnieg i naboje 

śnieżne, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. 

Utrzymaniu w tym standardzie podlegają wyznaczone odcinki dróg powiatowych nr: 1268 C Serock – 

Stronno (odcinek od km 1,8 do km 7,9), 1267 C Wudzyn – Pruszcz (odcinek od km 0,00 do km 3,0), 1501 

C Pyszczyn-Suponin (odcinek od km 0,0 do km 7,380), 1502 C Kotomierz – Dobrcz (odcinek od km 0,00 

do km 2,1), 1503 C Sienno – Dobrcz (odcinek od km 0,00 do km 2,0), 1505 C Dobrcz-Borówno (odcinek 

od km 0,00 do km 5,0). 

 

 Utrzymanie wg VI standardu 

Utrzymaniu w tym standardzie podlegają wyznaczone odcinki dróg powiatowych nr: 1270C Pruszcz-

Trzebień (odcinek od km 3,3 do km 4,3), 1269C Nieciszewo-Trzebień-Kotomierz (odcinek od km 2,493 

do km 2,793), 1295C Topolno-Trzeciewiec (odcinek od km 5,002 do km 10,002), 1501C Pyszczyn – 

Suponin (odcinek od km 7,380 do km 8,800), 1504C Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz (odcinek od km 0,0 do 

km 1,521),  1506C Kusowo-Gądecz (odcinek od km 0,00 do km 2,100), 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz 

(odcinek od km 0,00 do km 3,4). 

Utrzymanie dróg wg VI standardu dopuszcza występowanie zaśnieżonej jezdni. W zależności od potrzeb 

prowadzi się interwencyjne odśnieżanie. Jezdnie posypywane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych 

przez Zarządcę drogi. Na jezdni może występować luźny, zajeżdżony śnieg oraz naboje śnieżne. Zaspy mogą 

występować do 48 godzin po ustaniu opadów śniegu. 

 



 

Odcinki dróg objęte posypywaniem: 

-     nr 1295 C Topolno-Trzeciewiec – spadek powyżej 10% w Kozielcu (odcinek od km 1,5 do km 2,3),  

 nr 1504 C – Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz – przejazd kolejowy w Trzebieniu 

 nr 1505 C Dobrcz- Borówno odcinek od km 1,990 do km 4,550 

 nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz – odcinek od km 3,4 do km 3,7 oraz od km 4,7 do km 5,069 

 

 

Drogi gminne utrzymywane będą wg V i VI standardu. 

W pierwszej kolejności będą odśnieżane drogi, którymi jeżdżą autobusy szkolne (szczegółowych informacji 

może udzielić Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Pan Tomasz Kurzawski tel. 604-480-545). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONY  ALARMOWE 

 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobrcz 

 
 

Droga krajowa nr 5 – Świecie – Bydgoszcz – należy do utrzymania przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad - Rejon w Świeciu. Wykonawcą prac zimowego utrzymania dróg będzie konsorcjum 

firm: Przedsiębiorstwo  Usług Miejskich z Grudziądza ul. Konarskiego 41, tel. 56-465-82-76 oraz  Zakład 

Usług Miejskich z Chełmna ul. Przemysłowa 8 tel. 56-686-04-78. Dyżury ZUD nad pracami związanymi z 

odśnieżaniem będą pełnione przez pracowników Rejonu  Obwód Drogowy w Świeciu ul. Łąkowa 1 – tel. 

52-332-44-91 lub 698-629-843. Koordynatorem całości prac wykonywanych przy zimowym utrzymaniu 

dróg przez w/w jednostki będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, Rejon w 

Świeciu n/W., ul. Jesionowa 2A – tel. 52-332-44-93.. 

 

Droga krajowa nr 56 Koronowo – Trzeciewiec – należy do utrzymania przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych  i Autostrad - Rejon w  Nakle n/Not ul. Młyńska 5. Wykaz telefonów do pracowników: Grzegorz 

Kowalski - Kierownik Rejonu tel. 52-386-90-20, Mariusz Adasiak - Z-ca Kierownika Rejonu tel. 52-386-90-

14, Eugeniusz Swiniarski tel. 52-386-90-12, 52-386-90-19, Roman Stanisławski – Kierownik Służby 

Liniowej Obwód Drogowy Koronowo tel. 52-382-24-00. 

 

Droga wojewódzka nr 256 –Trzeciewiec – Bydgoszcz oraz droga wojewódzka nr 244 – Strzelce Dolne – 

Borówno należy do utrzymania przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15,  tel. 52-

381-37-01. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg będzie pełnił Sebastian Małkowski – tel. 663-771-197  



 

oraz Katarzyna Francikowska tel. 609-510-506. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich 

będzie pełnił również Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: Dyrektor ZDW Mirosław Kielnik, tel. 52-

37-05-714 (715), Naczelnik Wydziału Dróg Janina Michalak tel. 52-370-57-22, Dyżurny tel. 52-345-33-17,  

W celu sprawnego kierowania akcją  zimową od 01.11.2015r. do 31.03.2016r. uruchomione będą w 

Zarządzie Dróg w Bydgoszczy i Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie punkty informacyjno-

dyspozycyjne, które w zależności od warunków ruchu na drogach dyżury będą pełnione w godz. 4:00 – 

22:00 lub całą dobę. Telefony j.w. 

 

Drogi powiatowe i gminne należą do utrzymania przez Zakład Usług  Komunalnych w Dobrczu,               

tel. 52-381-89-92, 52-381-89-24. Nadzór nad prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg pełni Urząd 

Gminy w Dobrczu: Kierownik Referatu Wanda Przybył tel. 52-364-80-44, pracownik merytoryczny ds. dróg 

Katarzyna Ruszkowska tel. 52-364-80-45, sekretariat tel. 52-364-80-10. Dyżury związane z zimowym 

utrzymaniem dróg na terenie gminy Dobrcz prowadzone będą przez: Tomasz Kurzawski tel. 604-480-545, 

Józef Paśko tel. 600-226-024,  Jerzy Duda tel. 600-806- 517 oraz Róża Grzempa tel. 52-381-89-92. 

 
 

 

 


