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STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM
Drogi powiatowe będą utrzymywane w okresie zimowym w dwóch standardach
a mianowicie:

Standard I
W ramach tego standardu:
 śliskość zimowa jest zwalczana mechanicznie przy użyciu materiałów
uszorstniających na odcinkach decydujących o możliwości ruchu tj. na
niebezpiecznych łukach poziomych i podjazdach oraz na zatokach, przystankach
autobusowych i skrzyżowaniach, przy czym nie może być gwarancji, że jezdnia
będzie bezpieczna do jazdy bez zachowania przez osoby prowadzące pojazdy
mechaniczne szczególnej uwagi (zachowania prędkości dostosowanej do
panujących warunków atmosferycznych, opony zimowe, odpowiedni stan
techniczny pojazdu itp.).
 jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości
Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu
1) po ustaniu opadów śniegu:
o Występowanie luźnego śniegu - 8 godz.
o Występowanie zajeżdżonego śniegu – ciągłe
o Występowanie naboju śnieżnego - ciągłe
o Występowanie zasp – do 24 godz.
o Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
2) od stwierdzenia występowania innych zjawisk:
o Gołoledź – 8 godz.
o Śliskość pośniegowa – 10 godz.
o Lodowica – 8 godz.
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Standard II
W ramach tego standardu:

jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości a w miejscach zasp - odśnieżony
co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

śliskość likwidowana jest na odcinkach decydujących o możliwości ruchu tj.
na niebezpiecznych łukach poziomych i podjazdach, przy czym nie może być
gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do jazdy bez zachowania przez osoby
prowadzące pojazdy mechaniczne szczególnej uwagi (zachowania prędkości
dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych, opony zimowe,
odpowiedni stan techniczny pojazdu itp.).
Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardu
1) po ustaniu opadów śniegu:
o Występowanie luźnego śniegu - 24 godz.
o Występowanie zajeżdżonego śniegu – ciągłe
o Występowanie zasp – do 48 godz.
o Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.
2) od stwierdzenia występowania innych zjawisk:
o Gołoledź – 12 godz.
o Śliskość pośniegowa – 24 godz.
o Lodowica – 12 godz.
Użycie sprzętu zarówno w zakresie odśnieżania jak i zwalczania śliskości nastąpi
po zwolnieniu go z dróg V-go standardu zimowego utrzymania.

