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     Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Lubelskiego na sezon 

zimowy 2018/2019 powstał w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie                      

z siedzibą w Bełżycach na podstawie posiadanych doświadczeń z ubiegłych 

sezonów zimowych oraz w oparciu o „Wytyczne zimowego utrzymania dróg” 

(Nr CZDP – 16a – 7061/78/81 z dnia 5.X.1981 r. a także na podstawie 

Ogólnych Specyfikacji Technicznych: D-10.10.01b Odśnieżanie drogi,                   

D-10.10.01c Zwalczanie śliskości zimowej na drodze. 

Zgodnie z uchwałą nr 784/2018 z dnia 23 października 2018 r. Zarządu 

Powiatu w Lublinie, w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych 

zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach oraz 

zabezpieczeniem finansowym na zimowe utrzymanie dróg przewiduje się 

konieczność prowadzenia akcji „Zima 2018/2019” na drogach powiatowych 

według standardów III, IV, V i VI (załącznik nr 10). 

    Zakres robót obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych 

o nawierzchni twardej oraz ulic powiatowych miast: Bełżyce, Bychawa.  

Ogółem  km 693,059  z podziałem na standardy: 

 

III   standard  –   22,113 km 

IV   standard  –   21,805 km 

V    standard  – 513,698 km 

VI   standard  – 135,443 km 

według wykazu stanowiącego załącznik nr 4 i mapy (załącznik nr 3).  

 

Kryterium zaliczania drogi do poszczególnych standardów zależy od funkcji 

drogi w układzie komunikacyjnym i średniorocznego ruchu dobowego. 

Drogi twarde o małym czy znikomym znaczeniu komunikacyjnym nie są 

objęte zimowym utrzymaniem, łączna ich długość wynosi 1,099 km (załącznik 

nr11). Drogi twarde niebitumiczne* nie są objęte zimowym utrzymaniem dróg    

i nie są wykazane w załączniku nr 11. 



   

 

    Drogi gruntowe nie są objęte zimowym utrzymaniem dróg. 

 Nowe odcinki dróg (na wiaduktach drogowych związanych z budową drogi 

krajowej  S-17) w ciągu dróg powiatowych nr 1524L,  1548L, 2101L,  2209L, 

2215L, 2216L, 2226L, 2418L administrowane są przez  GDDKiA w Lublinie                 

i utrzymywane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad          

w Lublinie 

Śliskość nawierzchni jezdni zwalczana będzie,  na odcinkach wyznaczonych 

w planie przez Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z załącznikiem nr 13, 

poprzez posypywanie miejsc niebezpiecznych mieszanką piaskowo-solną. 

Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zimowej będzie prowadzone                 

w pierwszej kolejności na drogach o wyższym standardzie a następnie na 

drogach utrzymywanych w niższym standardzie.  

Zasłony przeciwśnieżne ustawione zostaną na odcinkach dróg szczególnie 

narażonych na zawiewanie śniegiem (wg załącznika nr 12) w ilości            

12,050 km .  

Ze względu na bardzo ograniczone środki finansowe przeznaczone na 

zimowe utrzymanie dróg należy liczyć się z możliwością utrudnień w ruchu      

w przypadku większych opadów śniegu. 

 

W sytuacji niesprzyjających  warunków atmosferycznych dopuszczalne są 

przerwy w komunikacji : 

- na drogach standardu III do 6 godzin, 

- na drogach standardu IV  do 8 godzin,  

- na drogach standardu V  do 24 godzin, 

- na drogach standardu VI do 48 godzin. 

do dróg twardych niebitumicznych*  zaliczamy drogi o nawierzchni: 

o betonowej 

o kostkowej 

o klinkierowej 

o brukowcowej 

o z płyt betonowych lub kamienno – betonowych 

 



   

 

 

 Informacje o stanie przejezdności dróg oraz wszelkie uwagi odnośnie zimowego 

utrzymania  można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą 

w Bełżycach, ul. Żeromskiego 3 pod numerem telefonu 516-28-84, 516-28-86, 

oraz w obwodach drogowych podległych zarządowi:  

 

1. Obwód Drogowo-Mostowy Nr 1 w Bełżycach    81 517-22-07 

2. Obwód Drogowy Nr 2 w Bychawie                     81 566-02-60 

3. Obwód Drogowy Nr 3 w Garbowie                     81 501-80-51  

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia zimowego utrzymania dróg  wprowadza: 

1. Janusz Watras – Dyrektor ZDP    81 516-24-77,    601 369 738 

2.    Anna Woźnicka – Z-ca Dyrektora    81 516-28-86,    691 053 445  

 

Akcję zimowego utrzymania dróg bezpośrednio prowadzą kierownicy 

poszczególnych obwodów drogowych (w/g  wykazu, załącznik nr 5).   

Z chwilą zaistnienia warunków zimowych w Zarządzie Dróg Powiatowych 

w Lublinie z siedzibą w Bełżycach oraz w poszczególnych obwodach 

drogowych odbywać się będzie praca zmianowa: 

- w godzinach od  6
00 

– 20
00 

 w zarządzie 

- w godzinach od   4
00 

– 20
00   

w obwodach drogowych. 

- meldunki z obwodów drogowych do siedziby zarządu składane będą 

     w godz. 6
00

,  16
00

 


