
ZARZĄDZENIE NR 200.2014
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy 
Grębocice w okresie zimowym 2014/2015

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 
594 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4, art.20 pkt 2 i 4 w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.260 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. . Zatwierdzam plan zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grębocice 
w okresie zimowym 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Grębocice

Roman JABŁOŃSKI
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Załącznik do Zarządzenia Nr 200.2014

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 20 listopada 2014 r.

Plan zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grębocice w sezonie zimowym 
2014/2015

1. Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 
2014/2015 na terenie Gminy Grębocice:

1) Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2014/2015 na terenie Gminy 
Grębocice obejmuje odśnieżanie według ustalonych standardów zimowego utrzymania.

2) W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi o nawierzchni utwardzonej łączące się z drogami wojewódzkimi 
i powiatowymi oraz pełniące istotną funkcję komunikacyjną w Gminie Grębocice tj. prowadzące do szkół, 
przedszkoli, ośrodka zdrowia.

3) Decyzje o momencie rozpoczęcia odśnieżania podejmuje osoba wyznaczona przez Wójta Gminy lub 
Wykonawca po uprzednim powiadomieniu osoby wyznaczonej.

4) Wykonawcą usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg gminnych jest Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa 
„FARMER” z siedzibą w Grębocicach ul. Wspólna 12, która wyłoniona została w wyniku przetargu 
nieograniczonego.

5) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia pracy od godz. 5.00 (przez 7 dni w tygodniu), a w szczególnych 
przypadkach (długotrwałe zamiecie i opady śniegu) rozpoczęcia odśnieżania w trakcie w/w zjawisk na każde 
żądanie (telefoniczne) przez Zamawiającego.

6) Określa się standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 
Gminy Grębocice.

- STANDARD IV

Odśnieżanie na całej szerokości jezdni. Dopuszcza się zajeżdżony śnieg, mogą wystąpić języki 
śniegowe. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. Posypywanie w miejscach 
niebezpiecznych na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- STANDARD V

Odśnieżanie jezdni w miejscach zasp, co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek. Może wystąpić 
śnieg zajeżdżony oraz nabój śniegowy na jezdni. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 
24 godzin. Posypywanie w miejscach niebezpiecznych na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- STANDARD VI

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się odśnieżanie interwencyjne w zależności od potrzeb. Dopuszcza się 
przerwy w komunikacji do 48 godzin.

2. W sezonie zimowym 2014/2015 zimowym utrzymaniem objęte zostaną następujące drogi gminne 
i wewnętrzne :

a) STANDARD IV:

- Grębocice ulice: Bankowa, Szkolna, Zielona, , Wspólna, cz. Irysowej, cz. Wrzosowej, cz. Azaliowej, 
Chabrowa, cz. Kwiatowej, cz. Radosnej, Parkowa, Krótka, Kościelna, Polna, Radosna, Słoneczna, 
Spółdzielcza (do owczarni i oczyszczalni), Kolejowa, Działkowa, Wąska,

- Retków od drogi powiatowej do bloków na osiedlu, cz. dz. 168/3

- Kwielice od drogi powiatowej k. Wok-u dz. nr 706 i rozwidlenia w terenie zabudowanym ( w kierunku do 
Jaczewa (nr 100946D) i Kurowa (nr 100514 D- do granicy gminy), dz. nr 705 , dz. nr 643 do szybu GG-1

- Ogorzelec droga za świetlicą (dz. nr 90), cz. dz. nr 146 (dojazd do budynków)
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- Obiszów odcinek od drogi powiatowej - droga dz. nr 195/18, dz. nr 195/4,195/3, 195/4, droga do kościoła ( 
dz. nr 128 i cz. dz. 129) , dz. nr 119 dojazd do posesji nr 28, cz. dz. nr 115 i 112 (od drogi powiatowej do 
zabudowań).

- Duża Wólka- pętla od drogi powiatowej k. boiska i wigwamu dz. nr 133, cz. dz. nr 140, dz. nr 135, 136 do 
drogi powiatowej w kier. Świnina; oraz do drogi powiatowej koło przystanku (cz. dz. 137)

- Świnino- od drogi powiatowej koło kapliczki i do boiska ( dz. nr 183)

- Bieńków – od zatoczki autobusowej do posesji nr 8 (cz. dz. nr 142)

- Wilczyn -odcinek drogi od drogi powiatowej ze Świnina do drogi do Starej Rzeki (dz. nr 114),

- Czerńczyce – od drogi powiatowej do bloków i posesji nr 20 (cz. dz. nr 16)

- Bucze - do Szymocina ( dz. nr 222) ;

- Szymocin- od drogi powiatowej przez wieś koło świetlicy a ( dz. nr 264, 261/2) oraz rozwidlenia w obrębie 
zabudowań ( dz. nr :297/17, 297/25, 271, 268

- Żabice- droga z kostki betonowej łącząca drogi powiatowe ( dz. nr 454/3), 454/2,  k. stawu dz. nr 469

- Rzeczyca- od drogi powiatowej koło szkoły (dz. nr 522/6, dojazd do garaży cz. dz. 455) i do drogi woj. 
292 (dz.nr 516) od drogi powiatowej koło leśniczówki do Wok-u (dz. nr 501/2, cz. 501/3, 501/4, 501/5) 
dojazd do zabudowań cz. dz. nr 522/7)

- Trzęsów –od drogi powiatowej przy remizie i boisku cz. dz.64, dz. nr 43, droga dz. nr 105 (od drogi 
powiatowej do wojewódzkiej) dz. nr 111; dojazd do bloków na osiedlu

- Krzydłowice – rozwidlenia od drogi powiatowej) do Wok-u ( dz. nr 463/2 488/2), i pozostałe rozwidlenia: cz. 
dz. 677,cz. dz. nr 597, dz. nr 590, droga przy Żelaznym Moście dz. nr 693, 694,695, cz.dz.nr 696), dz. nr 
705 (droga ”betonówka”)

- Grodziszcze – rozwidlenia od drogi powiatowej (dz. nr 112/3, koło świetlicy (dz. nr 315/1; 315/5)

- Grodowiec – od ronda w Starej Rzece przez Grodowiec i do granicy z Gminą Polkowice (dawna droga 
powiatowa) dz. nr 159, nr 139/1, i rozwidlenia w obrębie zabudowań, droga koło plebani (dz. nr 154, dz. nr 
157, droga dz. nr 158;

- Stara Rzeka – droga dz. nr 157, cz. dz.nr 158, do bloków , cz. dz. 152 (k. świetlicy), cz. dz. 161, cz. dz. 160/1

- Proszyce- zatoczka autobusowa i boczna od powiatowej (dz. nr 156/2)

b) STANDARD V

- Proszówek asfaltowa ( dz. nr 26)

- Grodowiec droga nr 100947 D do Żukowa (do granicy gminy)

c) STANDARD VI

Pozostałe drogi gminne i wewnętrzne.

3. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych 
(zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) dopuszcza się 
przekroczenie ustalonych standardów i odstępstw.

4. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonywania prac powierza się inspektorowi ds. 
gospodarki komunalnej Irenie Marszał Tel.768315031.

5. Wykaz telefonów do kontaktów w sprawie zimowego utrzymania dróg:

- Urząd Gminy Grębocice – drogi gminne  tel. 76-8315-031 (w godz. pracy urzędu tj. pon. śr. czw. 7:30-15:30, 
wt.7:30-17:00, pt.7:30-14:00) oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego kom. 664-744-540

- Wykonawca SOR „FARMER” tel. 76-8315-041, kom. 601-881-998

- Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich – drogi wojewódzkie nr 292 i 104 Oddział Rudna  tel. 76-843-40-35

- Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie- drogi powiatowe tel. 76-831-94-74
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- Starostwo Powiatowe w Głogowie, Wydział Infrastruktury Powiatu – drogi powiatowe   tel. 76-72-82-876
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