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Informacja 

Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie  

o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

w sezonie 2021-2022 

 

 

 

Zgodnie z planem i przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg 

powiatowych, organizacja i zabezpieczenie przejezdności dróg w sezonie zimowym 

prowadzone są z podziałem na 4 obręby. Wykonawcy robót zostali wyłonieni na podstawie 

przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zakres terytorialny poszczególnych 

obrębów został określony w Załączniku nr 1. 

 

Zimowym utrzymaniem objętych jest 311,100 km dróg zamiejskich, 

utrzymywanych w standardzie 2, 3 i 5 - warunki szczegółowe standardów zimowego 

utrzymania dróg przedstawia Załącznik nr 2. Wykaz dróg w poszczególnych standardach 

przedstawia Załącznik mapowy nr 3.  

 

Sieć dróg powiatowych podzielono na trzy etapy prowadzenia akcji zimowego 

utrzymania. Kolejność zabezpieczenia przejezdności poszczególnych dróg wyznaczono na 

podstawie znaczenia danej drogi dla komunikacji publicznej, natężenia ruchu oraz połączeń 

pomiędzy siedzibami miast i gmin. Mapę kolejności tras w poszczególnych obrębach 

przedstawia Załącznik nr 1.  

 

Zabezpieczenie przejezdności na wszystkich przyjętych trasach wykonywane 

będzie w czasie od 4 do 5 godzin od wystąpienia niekorzystnych warunków, przez poprawę 

warunków poruszania się pojazdów, w szczególności w porach największego natężenia ruchu. 

Technologia zabezpieczenia przejezdności polega na łagodzenie śliskości tylko w miejscach 

niebezpiecznych – łuki, skrzyżowania, większe spadki podłużne. Umowy z wykonawcami 

zimowego utrzymania dróg zawierają harmonogram i kolejność zabezpieczania 

poszczególnych dróg. 

  

Ulice w miastach: Stargard, Dobrzany, Ińsko utrzymywane są przez lokalne 

samorządy w ramach wcześniej zawartych porozumień z Powiatem Stargardzkim. 

Zabezpieczenie przejezdności ulic powiatowych w mieście Chociwel wykonuje Obwód Dróg 

Powiatowych w Chociwlu przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Chociwlu. 

  

Bezpośredni nadzór nad zabezpieczeniem przejezdności dróg sprawuje Sekcja 

Służby Drogowej Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 

Stargard.  
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Godziny dyżurów 

 

4°°-7°° 

7°°-15°° 

17°°-22°° 

 

 

Obręb 1 i 2 - gmina: Stargard, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Dolice 

 

a) wykonawca zimowego utrzymania dróg w obrębie 1: PB-T ARBET Arkadiusz Żygadło 

b) wykonawca zimowego utrzymania dróg w obrębie 2: TRANS-MASZ S.A. 

 

Obręb 3 i 4 – gmina: Suchań, Marianowo, Dobrzany Chociwel, Ińsko 

 

a) wykonawca robót zimowego utrzymania w obrębie 3: PB-T ARBET Arkadiusz Żygadło 

b) wykonawca zimowego utrzymania dróg w obrębie 4: TRANS-MASZ S.A. 

 

 

 

Rejon 

 

Sprzęt 

Obręb 1 Obręb 2 Obręb 3 Obręb 4 

Sprzęt 

wymagany do 

zimowego 

utrzymania 

dróg 

Pługosolarka 

- 1 szt. 

 

Po stronie 

wykonawcy jest 

zaopatrzenie 

sprzętu w sól i 

kruszywo 

Pługosolarka 

- 1 szt. 

 

Po stronie 

wykonawcy jest 

zaopatrzenie 

sprzętu w sól i 

kruszywo 

Pługosolarka 

- 1 szt. 

 

Po stronie 

wykonawcy jest 

zaopatrzenie 

sprzętu w sól i 

kruszywo 

Pługosolarka 

- 1 szt. 

 

Po stronie 

wykonawcy jest 

zaopatrzenie 

sprzętu w sól i 

kruszywo 

 

 

Zimowe utrzymanie dróg ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite 

usuwanie. 
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