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wg rozdzielnika

Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie podaje zasady zimowego utrzymania dróg
powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014.
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 polegać będzie na utrzymaniu
przejezdności dróg o nawierzchni twardej poprzez usuwanie śliskości zimowej i odśnieżanie.
Usuwanie śliskości zimowej odbywać się będzie piaskarkami samochodowymi P1 i
piaskarką ciągnikową RCW przy użyciu materiałów uszorstniających na odcinkach
wyznaczonych dróg powiatowych o nawierzchni twardej: na skrzyżowaniach dróg,
skrzyżowaniach dróg z koleją, na łukach poziomych o promieniu mniejszym od 750 m
(oznakowanych znakami ostrzegawczymi A-1, A-2, A-3, A-4), przystankach autobusowych, na
odcinkach o pochyleniu podłużnym większym od 4%.
Odśnieżanie odbywać się będzie lekkimi pługami samochodowymi, średnimi pługami
samochodowymi, lekkim pługiem odśnieżnym ciągnikowym, równiarkami oraz ładowarkami
kołowymi.
Prace te będą wykonywane wg standardu 4 i 5 (wg wytycznych MTiGM wg załącznika nr
2).
W standardzie 4 utrzymywanych będzie 415,997 km dróg powiatowych (wg załącznika nr
1). Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana materiałem uszorstniającym na odcinkach
wyznaczonych. W przypadku gołoledzi, lodowicy, śnieżycy i zamieci dopuszczalne są przerwy
w komunikacji do 8 godz.
W standardzie 5 utrzymywanych będzie 28,360 km dróg powiatowych (wg załącznika nr
1). Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z mijankami
i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. W przypadku wystąpienia gołoledzi,
lodowicy, śnieżycy i zamieci dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 24 godz.
W przypadku wystąpienia opadów śniegu, zamieci śnieżnych, gołoledzi i lodowicy
znacznie odbiegających od średnich, prace zimowego utrzymania prowadzone będą w sposób
zapewniający przejezdność dróg głównych w 4 standardzie przy czasowym ograniczeniu lub
zamknięciu ruchu na pozostałym standardzie, na którym przywrócenie przejezdności nastąpi w
dalszej kolejności.
Zarząd Dróg Powiatowych dysponować będzie: 4 pługopiaskarkami samochodowymi, 2
pługami typu średniego, 1 pługiem odśnieżnym z ciągnikiem Lamborghini, 3 równiarkami oraz
2 ładowarkami kołowymi.
Pracami zimowego utrzymania kierować będą pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych z
siedziby Obwodu Drogowego w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 (tel. 025 792 38 23) oraz z
siedziby Obwodu Drogowego w Łochowie (tel. 025 675 11 79) w godz. 700 - 1500, natomiast w
przypadku utrudnień i nieprzejezdności dróg w godzinach 400 – 2000.

W załączeniu :
1. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania
2. Standardy zimowego utrzymania dróg

Otrzymują :
1. Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul.Piłsudskiego 40
2. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podl., ul.Wolności 23
3. Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz., ul.3 Maja 68
4. Starostwo Powiatowe w Mińsku Maz., ul.Kościuszki 3
5. Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul.Prądzyńskiego 3
6. Urząd Miejski w Węgrowie
7. Urząd Miejski w Łochowie
8. Urząd Gminy Grębków
9. Urząd Gminy Korytnica
10. Urząd Gminy Liw
11. Urząd Gminy Miedzna
12. Urząd Gminy Sadowne
13. Urząd Gminy Stoczek
14. Urząd Gminy Wierzbno
15. Powiatowa Komenda Policji w Węgrowie, ul.Piłsudskiego 6
16. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie, ul.Strażacka 4
17. PKS w Sokołowie Podl., ul.Ząbkowska 2
18. Pogotowie Ratunkowe w Węgrowie, ul.Mickiewicza 4
19. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie

