
Standardy zimowego utrzymania dróg jakie występują na drogach krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych na terenie gminy Stara Biała. 

 

 

Lp standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego 

standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

Odśnieżanie po ustaniu 

opadów śniegu 

Posypywanie  od 

stwierdzenia 

występowania zjawisk 

1.  II 

Droga 

krajowa nr 60 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 

Jezdnia posypana na całej długości    

- śnieg luźny może    

  zalegać                 do 4 godz. 

- błoto pośniegowe może  

występować            do 6 godz. 

- może występować warstwa 

zajeżdżonego śniegu o 

grubości nie utrudniającej 

ruchu                      do 6 godz. 

 

- gołoledź      do 3 godz. 

- szron           do 3 godz. 

- szadzi          do 3 godz. 

- śliskości pośniegowej 

                      do  4 godz. 

- lodowicy     do  4 godz. 

2 IV 

Drogi 

wojewódzkie 

i powiatowe 

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. 

Zwalczanie śliskości – jezdnia posypana na 

terenie zabudowanym oraz na odcinku 

decydującym o możliwości ruchu. 

- luźny                    do 8 godz. 

- zajeżdżony - występuje 

- języki śnieżne -występują 

- zaspy                    do 8 godz. 

Dopuszcza się przerwy  w 

komunikacji           do 8 godz. 

W miejscach 

wyznaczonych: 

- gołoledź      do  8 godz. 

- śliskość pośniegowa  

                          10 godz. 

- lodowica           8 godz. 

 

 3 V 

DROGI 

GMINNE 

wojewódzkie  

powiatowe 

 

Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, 

odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z 

wykonaniem mijanek.  

Zwalczanie śliskości – jezdnia posypana na 

terenie zabudowanym oraz na odcinku 

decydującym o możliwości ruchu.  

- śnieg luźny             16 godz. 

- zajeżdżony       występuje 

- nabój śnieżny   występuje 

- zaspy występują   do 

                                  24 godz. 

Dopuszcza się przerwy w 

ruchu do                   24 godz. 

 

W miejscach 

wyznaczonych:  

 

-gołoledź        do 8 godz. 

-pośniegowa     10 godz. 

4 VI 

DROGI 

GMINNE 

wojewódzkie 

powiatowe 

 

Jezdnia zaśnieżona. 

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w 

zależności od potrzeb. 

Jezdnie posypane po odśnieżeniu w 

miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg. 

- śnieg luźny       występuje 

- zajeżdżony       występuje 

- nabój śnieżny   występuje 

- zaspy  występują                                    

                            do 48 godz. 

W miejscach 

wyznaczonych  

wszystkie rodzaje 

śliskości po odśnieżaniu  

4 godz. 

 


