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w sprawie zatwierdzenia p]anu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie Gminy Jędrzejów w okresie zimowym 2021/2022

Na podstawie art.30  ust.2  pkt 3 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U.z 2001  r. Nr  142, poz.1591  z późn.zm.) i art.20 pkt 2, w związku z art.19 ust.1  i 2
pkt 4 ustawy z dnia 21  marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 poz.260 z
późn.zm.) zarządzam co następuje:

§1

Zatwierdza się plan zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy
Jędrzejów w okresie zimowym 2021 /2022, stanowiący załącznik do niniej szego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału lnwestycj i i Utrzymania
lnfrastruktury Technicznej przy Urzędzie Miej skim w Jędrzejowie.
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® §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej.
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Załącznik do zarządzenia  Nr36T3/2o2 i
Bumistrza Miasta
zdnia......3.e..T::#:#TT.a202ir.

PLAN

®
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Zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie

Gminy Jędrzejów

W okresie zimowym  2021/2022



1.   Podstawa prawna:
a)   Ustawa z dnia 21  marca 1985r. o drogach publicznych(Dz.U. z 2013r. poz. 260 z

późn. zm.)
b)   Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U.z 2012r. poz.  391)
c)   Załącznik nr 1  do Uchwały Nr XXVII/260/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia

12 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Jędrzejów.
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2.   Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg gminnych i
wewnętrznych w okresie zimowym 2021/2022  na terenie Gminy Jędrzejów.

a) Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie
zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak
śliskość zimowa oraz opady śniegu.

b) Obowiązek utrzymania zimowego dróg na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów
w sezonie 2021/2022 spoczywa na Wykonawcy wyłonionym w wyniku
rozstrzygniętego przetargu.

c)   Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2021/2022
na terenie Gminy Jędrzejów obejmuje odśnieżanie dróg według standardów
zimowego utrzymania oraz zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej z użyciem
mieszanki piaskowo-solnej  w sposób zapewniający przejezdność dróg i
minimalizację kosztów z tego tytułu.

d)   Odśnieżanie odbywać się będzie po ustaniu silnego wiatru oraz opadów śniegu.
e)   Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta ustala się systemie ciągłym, natomiast na

terenie gminnym łącznie z przystankami komunikacyjnymi w systemie
interwencyjnym po zgłoszeniach sołtysów.

f)    Na terenie miasta ustala się kolejność odśnieżania ulic wg. Załącznika nr 1  do SIWZ

g)   Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Jędrzej ów, właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątania
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych
do użytku publicznego oraz z chodników bezpośrednio przylegających do
nieruchomości.

h)   Obowiązek zimowego utrzymania ciągów pieszych, parków, placów będących
własnością Gminy Jędrzejów należy do Zakładu Usług Komunalnych
ul. Reymonta 21, 28-300 Jędrzejów.

3.   Standardy zimowego utrzymania dróg.

Określa się standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i
Wewnętrznych na terenie Gminy Jędrzejów.
• standard  IV
Jezdnia odśnieżona na całej długości  oraz posypywana piaskiem w miejscach
szczególnie niebezpiecznych, na odcinkach decydujących o możliwości ruchu,
wtedy gdy warstwa śniegu uniemoż]iwia dojazd do g]ównych ciągów
komunikacyjnych. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny oraz zaspy usuwane będą
w ciągu s godzin. Czas likwidacji śliskości zimowej  (gołoledzi)nie może przekroczyć
16 godzin od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.  W tym
standardzie dopuszcza się pozostawienie na nawierzchni, po zakończeniu pracy
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sprzętu, równomiemej warstwy zajeżdżonego śniegu, nabojów śnieżnych nie
utrudniających ruchu. Dopuszcza się do przerwy w komunikacji do 16 godzin.
-standard VI
Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.
Zaspy występują do 48 godzin.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków
atmosferycznych i pogodowych/zawieje i zamiecie śnieżne, dlugotrwale burze
śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg/, osiągnięcie i utrzymanie na drogach
standardu docelowego może być niewykonalne.
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4.   Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Nie przewiduje się stałych dyżurów w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie
interwencje i uwagi będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego pod
numerem tel. 413861010
W pozostałych godzinach pod numerem tel. Wykonawcy.

5. Slużby drogowe mają za zadanie lagodzenie skutków zimy na drogach, a nie
calkowitą ich  ]ikwidację.
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