
 

 

         Koźminek, 26 listopada 2021 r.  
RiR DT.7226.121.2021 

INFORMACJA 
o zasadach zimowego utrzymania dróg na terenie  
Gminy Koźminek w sezonie zimowym 2021/2022 

 
I Drogi gminne  

Zimowe utrzymanie dróg gminnych prowadzone będzie na  terenie 
Gminy Koźminek z podziałem na rejony, które będą obsługiwane przez 
firmy wyposażone w odpowiedni sprzęt.   

Koordynatorem Burmistrza Gminy Koźminek ds. zimowego 
utrzymania dróg jest: Pan Mariusz Drozdowski - tel. 62 76 37 050,                                   
kom. 509 913 960. W dni wolne od pracy i święta Koordynator będzie 
pełnił dyżury zimowe. 

Zimowym utrzymaniem dróg objęto wszystkie drogi i ulice gminne.   
Zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu   i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 października 1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10) – będą one 
utrzymywane wg standardu V i VI i tak:  

• drogi gminne i ulice o nawierzchni utwardzonej -                                 
V standard – dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz.  

• drogi gminne i ulice o nawierzchni nieutwardzonej -                                       
VI standard - dopuszcza się przerwy w ruchu do 48 godz.  

 

II Drogi powiatowe  
Starostwo Powiatowe w Kaliszu,  
Wydział Dróg Powiatowych,  
Telefon w dni robocze w godz. 7:30-15:30 62 50 14 280 lub 697 819 800.  
 

III Droga wojewódzka nr 471 Opatówek – Koźminek - Rzymsko  
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole ul. Toruńska 200  
Telefon w dni robocze w godz. 7-15: 61 22 58 438 lub 513 426 417 

Dodatkowo pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach do obowiązku właściciela nieruchomości należy: „uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do 
uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub 
parkowanie pojazdów samochodowych”.  



 

 

Zasady odśnieżania obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg kategorii gminnej i dróg 
wewnętrznych w gminie Koźminek w sezonie zimowym 2021/2022 r. 

 
(Wyciąg z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. Dziennik Urzędowy  MTiGM 

Nr 10 – standardy utrzymania dróg gminnych) 
 

Lp. Standard 
Opis stanu utrzymania drogi dla danego 

standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

Odśnieżanie po ustaniu opadów śniegu 
Posypywanie od stwierdzenia 

występowania zjawisk 

1 V 

• Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony 
co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem 

mijanek. 

• Jezdnia posypana na odcinkach wyznaczonych 
przez zarządcę.  

• śnieg luźny występuje 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  

2 VI 

• Jezdnia zaśnieżona. 

• Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w 
zależności od potrzeb. 

• Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach 

wyznaczonych przez Zarządcę Drogi  

• śnieg luźny -   występuje, 

• zajeżdżony-   występuje, 

• nabój śnieżny – występuje, 

• dopuszcza się przerwy w ruchu do 48 godz. 

W miejscach wyznaczonych 

wszystkie rodzaje śliskości po 

zakończeniu odśnieżania.  

 
 


