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V. Standardy odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej. 
1. Na podstawie opracowanych przez GDDKiA standardów utrzymania dróg w okresie 

zimowym w mieście Koszalinie określone zostały minimalne poziomy utrzymania 

powierzchni jezdni, chodników i przystanków komunikacji miejskiej oraz 

dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów 

śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas 

występowania tych odstępstw.  

 

2. Poszczególne standardy różnicują różne rodzaje dróg publicznych i ich natężenie 

ruchu drogowego a także znaczenie strategiczne i zagwarantowanie 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Do poszczególnych standardów zimowego 

utrzymania zostały przypisane kolejności zimowego utrzymania na terenie 

Koszalina.  

 

3. Tabela obowiązujących standardów zimowego utrzymania i kolejności odśnieżania 

stanowi załącznik 1.25.  

 

4. Zakres obowiązywania Standardów zimowego utrzymania. 

Tabela nr 3.  

Standard  

II 

należy utrzymywać na drogach zaliczonych 

do I i II kolejności odśnieżania 

( załączniki nr 1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.21, 1.22 ). 

Standard  

III 

Dotyczyć będzie dróg zaliczanych  

do III i IV kolejności odśnieżania  

(załączniki nr 1.13, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20, 1.23). 

Standard  

IV 

Odnosi się do dróg wymienionych w wykazie,  

na indywidualne zlecenie Zamawiającego  

(załącznik nr 1.15).  

Drogi, chodniki, ciągi piesze, parkingi, miejsca postojowe, przystanki 

i inne tereny nie ujęte w załącznikach  

odśnieżane będą w miarę posiadania wolnych środków 

finansowych oraz możliwości technicznych, 

 na podstawie odrębnych zleceń. 
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5. Załącznik nr 1.25. do SOPZ.  

Tabela nr 4. Standardy zimowego utrzymania. 

S
ta

n
d

a
rd

 

Opis stanu utrzymania 

drogi dla danego 

standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu; 

Po ustaniu opadów 

śniegu 

Od stwierdzenia 

występowania  

1 2 3 4 

II 

1. Jezdnia, chodniki i 

przystanki:  

odśnieżone na całej 

szerokości.  

2. Jezdnia, chodniki i 

przystanki: posypane 

na całej długości. 

− luźny  4 godz. 

− błoto pośniegowe       6 

godz. 

− zajeżdżony            

występuje (cienka 

warstwa nie 

utrudniająca ruch) 

− gołoledź 3 godz. 

− szron  3 godz. 

− szadź 3 godz. 

− pośniegowa  4 godz. 

− lodowica   4 godz. 

III 

1. Jezdnia, chodniki i 

przystanki odśnieżone 

na całej szerokości    

2. Jezdnia posypywana 

na:  

− skrzyżowaniach z 

drogami 

− skrzyżowaniach z koleją 

− odcinkach o pochyleniu 

>4% 

− przystankach 

autobusowych 

innych miejscach 

ustalonych przez zarząd 

drogi 

− Luźny; 6 godz. 

 

− Zajeżdżony występuje    

            

− Zaspy, języki śniegowe: 

lokalne      6 godz. 

 

− Utrudnienia dla 

samochodów osobowych 

W miejscach 

wyznaczonych:    

− Gołoledź 5 godz. 

 

− Szron 5 godz. 

 

− Szadź 5 godz. 

 

− Pośniegowa 6 godz. 

 

− Lodowica 5 godz. 

 

IV 

1. Jezdnia, chodniki i 

parkingi odśnieżone na 

całej szerokości 

2. Jezdnia posypana na 

odcinkach decydujących 

o możliwości ruchu 

− Luźny 8 godz. 

− Zajeżdżony występuje             

− Języki śnieżne - 

występują           

− Zaspy do 8 godz.      

− Dopuszcza się przerwy 

w komunikacji  

do 8 godz. 

W miejscach 

wyznaczonych:   

  

− Gołoledź 8 godz. 

− Pośniegowa 10 godz. 

− Lodowica 8 godz. 

 

STANDARD II należy utrzymywać na drogach zaliczonych do I,II kolejności 

odśnieżania. 

STANDARD III dotyczyć będzie dróg zaliczanych do III i IV kolejności odśnieżania. 

STANDARD IV  odnosi się do parkingów i dróg nie wymienionych w wykazie - na 

indywidualne zlecenie Zamawiającego. 
 
 
 
 


