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V. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Przez teren gminy Przelewice przebiegają drogi różnej kategorii: 

Drogi wojewódzkie - w zarządzaniu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42, 

74-200 Pyrzyce, tel. 91/570-38-38, 91/570-38-39, fax: 91/570-17-33, 

e-mail:rdw.pyrzyce@zzdw.koszalin.pl, 

http://www.zzdw.koszalin.pl/html/Informacje_ogolne/i/11022  

 

 

Drogi powiatowe - w zarządzaniu Wydział Dróg i Komunikacji w Pyrzycach,                         

ul. Lipiańska  4, 74-200 Pyrzyce, tel.  91/88 11 379,  lub z końcówkami 341, 369, lub 

510-154-728, 797-768-202, 514-001-166,   fax: 91/88-63-213 

e-mail: starostwo@pyrzyce.pl  

 

Drogi gminne - w zarządzaniu Urzędu Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75, tel. 

91/564-33-92,  91/391-38-25,  fax 91/564-30-50, e-mail: gmina@przelewice.pl,  

http: www.przelewice.pl  

 

Określenia podstawowe dotyczące zimowego utrzymania dróg: 

 Zimowe utrzymanie dróg  – prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie 
zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość 

zimowa oraz opady śniegu; 

 Odśnieżanie dróg - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy oraz obiektów towarzyszących 

(zatok autobusowych, parkingów itp.); 

 Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą 
minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne 

odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości 

zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw; 

 Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który 
nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego; 

 Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługa śnieg, 

który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały; 

 Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości 
(od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni; 

 Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługa                        
i posypaniu jej środkami chemicznymi; 

 Gołoledź  - rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości 
do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej 

mailto:rdw.pyrzyce@zzdw.koszalin.pl
http://www.zzdw.koszalin.pl/html/Informacje_ogolne/i/11022
mailto:starostwo@pyrzyce.pl
mailto:gmina@przelewice.pl
http://www.przelewice.pl/
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temperaturze. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni 

jezdni.  

Zasady odśnieżania 

 Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi i technologia robót wynikają                
z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania; 

 Wybór systemu odśnieżania zależy od: 

 standardu zimowego utrzymania drogi, 

 warunków atmosferycznych, 

 możliwości finansowych administracji drogowej, 

 aktualnego stanu utrzymania drogi. 

 

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są minimalne poziomy 

utrzymania powierzchni jezdni i dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach 

występowania opadów śniegu, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania 

tych odstępstw. 

 
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i 

pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty 

odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być 

niewykonalne. Organizację pracy należy wówczas dostosować do aktualnych, zmieniających 

się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko 

jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji, 

straży pożarnej lub międzygminnej. 

  

W przypadku gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie 

prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić o tym zarządcę dróg. 

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach: 

S
ta

n
d

a
rd

 Opis stanu utrzymania drogi 

dla danego standardu 
Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia 

występowania zjawisk 

1 2 3 4 

 

I 

Jezdnia czarna 

- sucha 

- mokra 

Przejezdność całodobowa. 

Dotyczy jezdni i poboczy: 

- śnieg luźny              2 godz. 

- błoto pośniegowe    4 godz. 

- śnieg zajeżdżony        nigdy 

- zaspy                        nigdy 

- gołoledź             2 godz. 

- sadź                   2 godz. 

-pośniegowa        4 godz. 

- lodowica           4 godz. 

  

II 

Jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości. 

Jezdnia posypana na całej 

długości. 

-śnieg  luźny              4 godz. 

- błoto pośniegowe    6 godz. 

- śnieg zajeżdżony -wstępuje 

(cienka warstwa nie utrudniająca 

ruchu) 

- gołoledź            3 godz. 

- szron                 3 godz. 

- sadź                   3 godz. 

-pośniegowa       4 godz. 

- lodowica           4 godz. 
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III 

Jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości i długości. 

Jezdnia posypana na: 

- skrzyżowaniach z drogami 

- skrzyżowaniach z koleją 

- odcinkach o pochyleniu > 

4% 

- przystankach autobusowych 

- innych miejscach 

ustalonych przez zarządcę 

drogi. 

- śnieg luźny             4 godz. 

- śnieg zajeżdżony -występuje 

- zaspy, języki śniegowe, 

lokalnie                    6 godz. 

  

 

Utrudnienie dla samochodów 

osobowych 

W miejscach 

wyznaczonych: 

- gołoledź            5 godz. 

- szron                5 godz. 

- sadź                  5 godz. 

-pośniegowa       6 godz. 

- lodowica          5 godz. 

 

 

  

  

IV 

Jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości. 

Jezdnia posypana na odcinkach 

decydujących o możliwości 

ruchu. 

- śnieg luźny  - może 

zalegać do  8 godz. 

- śnieg zajeżdżony - 

może        występować 

- języki śnieżne -  mogą 

występować 

- zaspy  - mogą występować   do 

8 godz. 

Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 8 godz. 

 

W miejscach 

wyznaczonych: 

- gołoledź             8 godz. 

-pośniegowa      10 godz. 

- lodowica           8 godz. 

  

  

V 

Jezdnia odśnieżona, w 

miejscach zasp odśnieżony co 

najmniej jeden pas ruchu z 

wykonaniem mijanek. 

Jezdnia posypana na 

odcinkach decydujących o 

możliwości ruchu. 

śnieg luźny  -  może 

zalegać do    16 godz. 

- śnieg zajeżdżony - 

może        występować 

 

- nabój śnieżny  - może 

występować 

- zaspy - mogą 

występować       do 24  godz. 

Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji      do 24 godz. 

W miejscach 

wyznaczonych: - gołoledź 

pośniegowa  -                             

8 godz.  

  

  

  

VI 

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi 

się interwencyjne odśnieżanie 

w zależności od potrzeb. 

Jezdnia posypana po 

odśnieżaniu w miejscach 

wyznaczonych przez zarządcę 

drogi 

- śnieg luźny  - 

może          występować 

- śnieg zajeżdżony - 

może       występować 

- nabój śnieżny – może 

występować 

- zaspy – mogą występować  do 

24 godz. 

W miejscach 

wyznaczonych: wszystkie 

rodzaje śliskości 

po odśnieżaniu  - 2 godz. 
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I. UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH 

 

Utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach ul. Stargardzka 42, 74-

200 Pyrzyce, tel. 91/570-38-39: 

1. W sezonie zimowym 2020/2021 droga wojewódzka utrzymywana będzie w III 

standardzie zimowego utrzymania dróg. 

2. Wykonawca:  

Naprawa, serwis maszyn budowlanych. ROBOTY ZIEMNE, Zbigniew Wasiak  ul. 

Jana Kilińskiego 15a/6, 74-200 Pyrzyce, robotyziemne@o2.pl,  kom. 697-620-360 

 

3. Wykaz dróg wojewódzkich: 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi wg wykazu urzędowego 

1. 122 Pyrzyce- Piasecznik 

 

 

 

 

II. UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH 

 

1. Za utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy Przelewice 

odpowiedzialny jest Wydział Dróg i Komunikacji w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4,             

74-200 Pyrzyce, tel. 91/88 11 379 lub z końcówkami 341, 369,0000/  w godz.  w 

poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00 lub 510-154-728, 

797-768-202, 514-001-166 w godz. od 5:00 do 21:00. 

 

Wykonawca: 

Naprawa, serwis maszyn budowlanych. ROBOTY ZIEMNE, Zbigniew Wasiak  ul. Jana 

Kilińskiego 15a/6, 74-200 Pyrzyce, robotyziemne@o2.pl,  kom. 697-620-360 

 

2. Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej 

prowadzone będą dyżury personelu technicznego mające na celu nadzorowanie i 

koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej. Zakres czasowy 

dyżurów poza normalnymi godzinami pracy jednostki uzależniony będzie od potrzeb, 

a zwłaszcza stanu przejezdności dróg i warunków pogodowych. Niezależnie od 

dyżurów pełnionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ewentualne 

utrudnienia i zagrożenia na drogach powiatu pyrzyckiego można zgłaszać pod nr tel. 

997, 112. 
 

 

 

 

3. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Przelewice objętych zimowym 

utrzymaniem: 

mailto:robotyziemne@o2.pl
mailto:robotyziemne@o2.pl
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Lp. 
Nr 

drogi 
Nazwa drogi wg wykazu urzędowego 

Długość 
[km] 

Standard 

1.  1587Z 
Topolinek- - Lucin 
 

2,000 VI 

2.  1574Z 
Ślazowo- Kluki 
 

9,007 V 

3.  1574Z 
Ślazowo- Kluki 
 

1,200 VI 

4.  1575Z 
Jesionowo- gr. powiatu (Mostkowo) 
 

2,284 V 

5.  1576Z 
Lubiatowo - gr. powiatu (Jesionowo) 
 

18,505 V 

6.  1577Z 
Oćwieka - Kosin 
 

4,976 V 

7.  1578Z 
Ukiernica- Płońsko 
 

9,409 V 

8.  1579Z 
Kłodzino- Topolinek 
 

7,110 V 

9.  1580Z Płońsko -Laskowo  9,030 V 

10.  1586Z 
Gardziec- Wołdowo - Laskowo  
 

2,560 V 

11.  1778Z 
Przelewice- gr. powiatu (Pełczyce) 
 

9,788 V 

 

 

III. UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH 

1. Za utrzymanie zimowe dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Przelewice 

odpowiedzialny jest Urząd Gminy w Przelewicach tel. 91/564-33-92, 91/391-38-25, 725-

470-704, w godz. pon.- pt. 7.30-15.30.  
2. Osobami do kontaktu są: Zbigniew Kupisz oraz Leszek Jonczak. 

3. Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej 

prowadzone będą dyżury personelu technicznego mające na celu nadzorowanie i 
koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej. Zakres czasowy dyżurów 

poza normalnymi godzinami pracy jednostki uzależniony będzie od potrzeb, a zwłaszcza 

stanu przejezdności dróg i warunków pogodowych. Niezależnie od dyżurów pełnionych 

przez Urząd Gminy w Przelewicach ewentualne utrudnienia i zagrożenia na drogach 

gminnych i wewnętrznych można zgłaszać pod nr tel. 997, 112. 

4. Komunikaty o stanie przejezdności dróg na terenie Gminy Przelewice będą na bieżąco 

nadawane przez Radio Plus Lipiany na częstotliwości 104,3 MHz. 

 

5. Zimowe utrzymanie dróg, zarządzanych przez Urząd Gminy w Przelewicach, będzie 

realizowane przez pracowników gminy i jednostki  OSP Przelewice. 
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6. Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 

2020/2021 
 

 
Lp. 

Wyszczególnienie 
odcinka odśnieżanej drogi 

Działki  
nr 

Standard  

  
SOŁECTWO PŁOŃSKO 

  

1. droga wew. w m. Gardziec 99, 65, 149 VI 

2. droga gminna 643007Z. w m. Płońsko przy 

kościele, między zabudowaniami 
57, 84 VI 

 SOŁECTWO JESIONOWO   

3. droga gminna nr 634005Z Jesionowo- Rutnica do 

końca zabudowań w Rutnicy  i droga wew. nr 220 

do Równa (granica z gm. Barlinek) 

126, 188, 220 

(2720 mb) 
VI 

4. droga wew.  od drogi powiatowej w Jesionowie w 

k. budynku mieszk. nr 12 (po byłym Ośrodku 

Zdrow.),  koło krzyża w k. p. Bogusz w Jesionowie 

16 pozostałe 

5. droga wew. od drogi powiatowej przy sklepie w 

kierunku kościoła i szkoły 
95, 80 VI 

6. droga wew. od drogi powiatowej w Jesionowie w 

k. budynku mieszk. nr 22 (p. Kociołek) 
269 pozostałe 

7. droga gminna nr 634004Z Jesionowo- Radlice do 

końca zabudowań 
516 

(1020 mb) 
VI 

8. droga wew. Rutnica (od krzyża przydrożnego) do 

posesji  p. Pałaszewskich w Rutnicy 
214  

(981 mb) 
pozostałe 

9. droga wew. - od drogi powiatowej do hydroforni w 

Jesionowie 
241 

(729 mb) 
pozostałe 

10. droga wew. – od drogi powiatowej przy dawnej 

mleczarni w Jesionowie w k. p. Kostrzewskich  
43, 166  

(799 mb) 
pozostałe 

11. droga  gminna w Rutnicy w k. p. Piekarskich 127 pozostałe 

12. droga wew. od drogi powiatowej w Jesionowie 

przy krzyżu do drogi powiatowej przy kościele 
108/2 pozostałe 

  
SOŁECTWO PRZELEWICE 

  

13. droga wew. przy Urzędzie Pocztowym – od drogi 

powiat. nr 1574Z do drogi powiat. nr 1576Z w 

Przelewicach 

156  
(298 mb) 

VI 

14. droga wewnętrzna przy Urzędzie Gminy - od drogi 

powiat. nr 1576Z do drogi powiatowej  nr 1574Z 

w Przelewicach 

206 
(114 mb) 

VI 

15. droga gminna  nr 643006  przy PG i SP ZOZ - od 

drogi powiatowa nr 1574Z -  w k. CPN do drogi 

powiatowej nr 1576Z w Przelewicach  

232/1, 245 
(458 mb) 

VI 

16. droga gminna nr 643006 - od drogi powiatowej nr 

1576Z   do SP ZOZ  
216 

(165 mb) 
VI 

17. droga wew. od drogi powiatowej na skrzyżowaniu 

w k. Kłodzina i Lucina do dawnych poletek 

17/7 VI 
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(budynek mieszk. nr 36) 

18. droga wew. i gminna  na kolonię „Górka” w 

Przelewicach - od drogi powiatowej nr 1576Z  do 

końca zabudowań 

272 
(632 mb) 

VI 

19. droga wew. od drogi powiatowej w Przelewicach 

w k. punktu przedszkolnego i Remizy OSP 
220, 221 VI 

  
SOŁECTWO ROSINY 

  

20. droga gminna nr 634002Z Rosiny- Czartowo  71, 45,22 i 200 
(2222 mb) 

VI 

21. droga wew. w m. Rosiny od strony świetlicy 

wiejskiej do drogi powiatowej 
147/2 VI 

  
SOŁECTWO KOSIN 

  

22. droga gminna nr 634001Z Kosin – od drogi 

powiatowej  nr 1576Z w stronę cmentarza  
207 

(458 mb) 
VI 

  
SOŁECTWO KLUKI 

  

23. droga wew. od drogi powiatowej w Klukach w k. 

sali wiejskiej 
205 pozostałe 

 SOŁECTWO KŁODZINO   

24. droga gminna. przy SP  Kłodzino – od drogi 

powiatowej nr 1778Z do drogi powiatowej  nr 

1579Z (k. Topolinek). 

187 
(312 mb) 

VI 

25. droga wew. przy budynkach mieszkalnych nr 60 i 

61 w Kłodzinie 
125 pozostałe 

26. droga wew. od drogi powiatowej w k. ronda w 

Kłodzinie 
170/27 VI 

 SOŁECTWO LASKOWO   

27. droga wew. od drogi powiatowej w k. Przedszkola  

i świetlicy wiejskiej 
27/3, 26/9, 92 pozostałe 

28. droga wew. przy kościele w k. zabudowań 

mieszkalnych 
8 i 109 VI i pozostałe 

29. droga wew. od drogi powiatowej w k. Wołdowa 

(do zabudowań mieszkalnych) 
45, 31 pozostałe 

30. droga gminna nr 6430010Z w m. Wołdowo od 

sklepu w kierunku zabudowań mieszkalnych 
7/2 VI 

 SOŁECTWO LUBIATOWO   

31. droga wew. od drogi powiatowej przy krzyżu w k. 

oczyszczalni 
155,150 

 
VI 

32. droga wew. od drogi wojew. w  k. nowego osiedla 255/1 VI 

33. droga wew. od drogi powiatowej w kierunku 

zabudowań koło boiska 
247, 249 pozostałe 

 SOŁECTWO LUCIN   

34. droga wew. w kierunku kaplicy 112/5, 112/3 VI 

35. droga wew. w pobliżu posesji p. Pawlaka 109 VI 

 SOŁECTWO BYLICE   
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37. droga wew. od drogi powiatowej  w k. zabudowań 

mieszkal. w Bylicach 
128 pozostałe 

 SOŁECTWO PRZYWODZIE   

38. droga wew.  w  m. Przywodzie 47/2, 60 VI 

 SOŁECTWO UKIERNICA   

39. droga wew. od drogi wojew. w pobliżu świetlicy 

wiejskiej i przy krzyżu w k. p. Migdał 
29, 55 pozostałe 

40. droga wew. od drogi wojew. do sołtysa 23 pozostałe 

 SOŁECTWO ŻUKÓW   

41. droga wew. od drogi powiatowej w k. osiedla 

mieszkaniowego „Zdunowo” w Żukowie 
215/3, 215/12, 

215/16 
pozostałe 

42. droga wew. od drogi powiatowej w k. PSP Żuków 

i cmentarza 
79, 76 VI 

43. droga wew. od drogi powiatowej w k. jeziora do 

zabudowań mieszkal. w Żukowie 
224 pozostałe 

 SOŁECTWO ŚLAZOWO   

44. droga wew. od drogi gminnej w k. zabudowań w 

Myśliborkach 
57 VI 

45. droga gminna nr 634009Z w Myśliborkach od d r. 

powiatowej 1572Z do Agromana 
4/11 VI 
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SYSTEM INTERWENCYJNY 

System interwencyjny oznacza, że wszelkie czynności związane z 

odśnieżaniem wszczęte będą na podstawie wezwań bądź stopnia 

zaśnieżenia. Uprawnionym do odbierania zgłoszeń jest Urząd Gminy w 

Przelewicach. 

Równocześnie zaznacza się, iż wszelkie działania związane z odśnieżaniem 

tj. skierowanie przez Urząd Gminy sprzętu,  podejmowane będą 

PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU 

bądź w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców. W innych 

przypadkach wysłanie sprzętu podlega ocenie odbiorcy wezwania.  

  

 

 
                    Wójt Gminy Przelewice 

 Przelewice, grudzień 2020 r.                Mieczysław Mularczyk 

 

Uwagi końcowe: 

Zakładamy,  że służby drogowe poprzez swoje działania w sposób 

maksymalny złagodzą niekorzystne dla użytkowników dróg na terenie 

gminy Przelewice skutki zimy, a użytkownicy dostosują prędkość pojazdów 

do panujących na drogach zimowych warunków jazdy.  

 

 

W każdej sytuacji drogowej należy dostosować prędkość jazdy do 

panujących warunków! 

 

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie 

korzystania z dróg  publicznych w okresie zimowym 

niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących 

warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze 

pracującego przy odśnieżaniu sprzętu oraz niedopuszczalne 

jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze 

w oczekiwaniu na   zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości. 
 

 

 

 

 

 

 

 


