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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 16.10.2013 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2013-2014”, pomiędzy:
1. Powiatem Włocławskim, w którego imieniu działa Zarząd Powiatu we Włocławku, reprezentowany przez:
Kazimierza Kacę – Starostę Włocławskiego, Zbigniewa Lewandowskiego – Wicestarostę, przy
kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Igi Przystałowskiej a Gminą Lubień Kujawski, w której imieniu
działa: Pan Paweł Wiktorski – Burmistrz Lubienia Kujawskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Lubienia
Kujawskiego - Pani Wandy Mordzak zwanymi dalej „stronami porozumienia”. Strony porozumienia
powołując się odpowiednio na uchwałę nr XXVI/261/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 września
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski jednostkom samorządu
terytorialnego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach
tych dróg w sezonie zimowym 2013/2014 oraz uchwałę nr XXIX/228/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu
Kujawskim z dnia 19.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym
utrzymaniem ulic leżących w ciągu drogi powiatowej nr 2935 Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski w sezonie
zimowym 2012/2013 postanawiają zawrzeć porozumienie następującej treści:
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie warunków realizacji i sposobu finansowania zimowego
utrzymania ulic leżących w ciągu drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska-Lubień Kujawski w sezonie
zimowym 2013-2014, powierzonych przez Powiat Włocławski, znajdujących się na terenie Miasta Lubień
Kujawski.
§ 2. Termin realizacji powierzonych zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz
ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2013-2014 ustala się na okres od 1 listopada do
31 grudnia 2013 r. i od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. Termin wykorzystania dotacji odpowiednio do
31 grudnia 2013 r. i do 31 marca 2014 r.
§ 3. Strony ustalają niżej wyszczególniony zakres usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski:
1. Pełną gotowość do zimowego utrzymania dróg oraz ulic leżących w ciągach tych dróg przyjmuje się na
okres od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r. Przez określenie ,,pełnej gotowości’’, rozumie się
gotowość sprzętu i zgromadzenie materiałów w ilościach niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia
zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg na terenie Gminy Lubień
Kujawski.
2. W terminie od 20 listopada 2013 r. do 15 marca 2014 r., Gmina Lubień Kujawski, bez interwencji ze strony
Powiatu Włocławskiego będzie – z chwilą wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących
pogorszenie przejezdności – podejmowała akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic
leżących w ciągach tych dróg na terenie gminy, a także usuwała skutki gołoledzi i śliskości pośniegowej
i podejmowała działania zapobiegające ich wystąpieniu. W okresie od dnia 1 do 20 listopada 2013 r. i od
dnia 15 do 31 marca 2014 r. Gmina Lubień Kujawski wyżej wymienione czynności prowadzić będzie
wyłącznie na polecenie Powiatowego Zarządu Dróg. Za każdy dzień prowadzenia przez Gminę zimowego
utrzymania dróg powiatowych w tym okresie przysługiwać będzie 1/30 ustalonej miesięcznej dotacji.
3. Gmina Lubień Kujawski będzie prowadzić likwidowanie skutków zimy na drogach powiatowych oraz
ulicach leżących w ciągach tych dróg na terenie gminy przez zgarnianie śniegu, lodu i błota pośniegowego
oraz posypywanie środkami uszorstniającymi i chemicznymi w zależności od potrzeb.
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4. Usunięcie po okresie zimowym materiałów uszorstniających wysypanych zimą, w terminie do dnia
15 kwietnia 2014 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia.
§ 4.1. Do realizacji zadań określonych porozumieniem, Gmina Lubień Kujawski zapewnia niezbędny
sprzęt, tj. tj. jedną piaskarkę z pługiem średnim, jedną koparko – ładowarkę oraz operatorów w liczbie
niezbędnej do funkcjonowania sprzętu w przypadku konieczności jego pracy w ciągu 24 godzin oraz środki
uszorstniające i sól drogową do zwalczania śliskości i gołoledzi we własnym zakresie.
2. Gmina zadania może prowadzić we własnym zakresie lub zlecić innemu wykonawcy w drodze przetargu
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 907).
§ 5.1. Gmina Lubień Kujawski ponosi pełną odpowiedzialność za skuteczne i terminowe wykonanie,
przyjętego do realizacji zakresu prac.
2. Kontrolę prawidłowości realizowanych prac prowadzić będzie ze strony Powiatu Włocławskiego,
Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Gminy Lubień Kujawski jest P. Bogdan Domżalski - tel. (0-54) 284 43
51, 600 467 889.
4. W przypadku stwierdzenia przez Powiat Włocławski nienależytego wykonania czynności objętych
porozumieniem, za każdy dzień występowania nieprawidłowości w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
oraz ulic leżących w ciągach tych dróg, zostanie potrącona 1/30 ustalonej miesięcznej dotacji, co zostanie
potwierdzone wpisem do Dziennika Meldunków prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z/s w Jarantowicach w oparciu o codzienne objazdy oraz statystykę pogodową.
5. Powiat Włocławski zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku powtarzania się sytuacji określonych w ust. 4.
6. Zerwanie przez Gminę Lubień Kujawski porozumienia w czasie jego trwania, spowoduje naliczenie
przez Powiat Włocławski kary w wysokości 70% miesięcznej dotacji.
§ 6.1. Środki chemiczne do zwalczania śliskości i gołoledzi będą stosowane przez Gminę Lubień Kujawski
zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).
2. Wykaz środków chemicznych do zwalczania śliskości i gołoledzi dopuszczonych do stosowania na
drogach powiatowych oraz ulicach leżących w ciągach tych dróg określa załącznik nr 2 do niniejszego
porozumienia – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
3. Powiat Włocławski dopuszcza stosowanie wymienionych środków chemicznych na drogach
powiatowych oraz ulicach leżących w ciągach tych dróg i jednocześnie zabrania ich stosowania na obiektach
mostowych.
§ 7.1. Za wykonanie przedmiotu porozumienia w sezonie zimowym 2013-2014, Powiat Włocławski
przekaże Gminie Lubień Kujawski dotację miesięczną w wysokości 600,48 zł (słownie: sześćset złotych,
48/100).
2. Długości dróg w poszczególnych standardach powierzonych do zimowego utrzymania oraz wysokość
przysługującej dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych utrzymujących się
nieprzerwanie przez minimum 7 dni w miesiącu kalendarzowym na wniosek samorządu gminy, Powiat
zwiększy dotację miesięczną określoną w ust. 1 o 10% za każde 7 dni wystąpienia wyjątkowo trudnych
warunków atmosferycznych, jednak zwiększenie dotacji miesięcznej nie może być wyższe niż 20% w skali
miesiąca.
4. W przypadku braku konieczności uruchamiania akcji zimowego utrzymania spowodowanego
sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi potwierdzonymi wpisem w dzienniku meldunków Zamawiający
zapłaci Wykonawcy 60% należnej dotacji miesięcznej za utrzymanie gotowości. Za sprzyjające warunki
atmosferyczne uznaje się brak w ciągu miesiąca rozliczeniowego opadów atmosferycznych bądź też ich
śladowe ilości, temperaturę utrzymującą się w granicach lub powyżej 0° C oraz brak innych zjawisk
atmosferycznych typu gołoledź, oblodzenia, marznąca mżawka.
5. Strony ustalają, że na realizację zadań określonych w § 1, Powiat Włocławski będzie przekazywał na
konto gminy: BS w Kowalu O/Lubień Kuj. Nr 57 9557 1029 0000 3186 2000 0003 dotację ustaloną w ust. 1, 3
i 4 do końca każdego miesiąca.
6. Dotacja przyznana na realizację zadania określonego w § 1 nie może być wykorzystana na inny cel niż
wskazany w niniejszym porozumieniu. Zwrotu dotacji niewykorzystanej należy dokonać zgodnie z art. 251
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ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) na rachunek
bankowy wydatków Starostwa Powiatowego prowadzony w KDBS o/Włocławek o numerze: 70 9550 0003
2001 0075 3919 0003. Od kwot zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
W przypadku wykorzystania udzielonej dotacji na inne cele niż określone w porozumieniu, dotacji nienależnie
pobranej oraz pobranej w nadmiernej wysokości znajduje zastosowanie art.252 ustawy o finansach
publicznych.
7. Gmina Lubień Kujawski w terminie do 20 stycznia 2014 r. za rok 2013 i do 20 kwietnia 2014r za rok
2014 zobowiązuje się przedłożyć do Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku
rozliczenie dotacji, wg załącznika nr 3 do niniejszego porozumienia oraz potwierdzone za zgodność
z oryginałem kopie dowodów księgowych (faktury, rachunki, umowy-zlecenia) i dowodów zapłaty
potwierdzających dokonane wydatki, opisane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
8. W przypadku niedotrzymania terminów płatności wymienionych w ust. 5, stronie przyjmującej
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych na zwłokę.
§ 8. Za szkody osób trzecich powstałe w czasie wykonywania zadań będących przedmiotem porozumienia
odpowiedzialność solidarnie ponoszą strony porozumienia.
§ 9. Zmiana treści porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w postaci
ANEKSU. Strona dążąca do zmiany treści porozumienia jest zobowiązana przedstawić argumentację
uzasadniającą zmianę.
§ 10.1. Kwestie sporne, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszego porozumienia będą
rozstrzygane między stronami porozumienia w formie pisemnych aneksów.
2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w sposób określony w ust. 1 sprawę rozstrzygnie właściwy sąd
powszechny.
§ 11. Integralną część niniejszego porozumienia stanowią:
- załącznik nr 1 – wykaz ulic leżących w ciągach drogi powiatowej nr 2935C na terenie Miasta Lubień
Kujawski długości dróg w poszczególnych standardach powierzonych do zimowego utrzymania oraz
wysokość przysługującej dotacji, powierzonych przez Powiat Włocławski do zimowego utrzymania,
- załącznik nr 2 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
- załącznik nr 3 - Rozliczenie dotacji celowej.
§ 12.1 Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.
Gmina Lubień Kujawski
Burmistrz Paweł Wiktorski

Powiat Włocławski
Starosta Kazimierz Kaca
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Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
Wykaz ulic na terenie Miasta Lubień Kuj., powierzchnie jezdni w poszczególnych standardach oraz
wysokość przysługującej dotacji za zimowe utrzymanie ulic powierzonych przez Powiat Włocławski
Lp.

Nr nazwa drogi/ulicy

1 ul. Wojska Polskiego/Plac Wolności
ŁĄCZNIE:

Standard
utrzymania
1

Długość
odcinka
0,556
0,556

Stawka za
kmb
1 080,00
-

Należność brutto
PLN
600,48
600,48
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Załącznik Nr 2 do Porozumienia
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
Specyfikacja Techniczna
Skład specyfikacji:
Ogólna Specyfikacja Techniczna
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
D - M - 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach powiatowych powiatu włocławskiego.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.2. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.
1.4.9. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
1.4.11. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami
powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.14. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy robót oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Zamawiającego.
1.5.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
1.5.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do
zatwierdzenia.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli
przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w SST.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST
w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z SST.
Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
określonych w dokumentach umowy, SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót
zgodnie z SST oraz ustaleniami.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej
pomocy.
Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z SST. Może również zlecić,
sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Zamawiającemu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.
Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,.
Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 10.10.01b
ODŚNIEŻANIE DROGI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z odśnieżaniem dróg.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót na drogach powiatowych powiatu włocławskiego.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z usunięciem opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocze oraz obiekty towarzyszące drodze,
który stwarza utrudnienia w ruchu pojazdów.
1.4. Określenia podstawowe
Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok
autobusowych, parkingów itp.).
Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania
powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów
śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został
zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.
Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został
zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.
Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku
centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.
Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami
chemicznymi.
Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, zawieszone do
nośnika pługa.
Pługi odśnieżne (lemieszowe) dzielą się na:
- lekkie - montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6 t,
- średnie - montowane na samochodach o ładowności od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach
o ładowności do 8 t z napędem na dwie lub więcej osi,
- ciężkie - montowane na samochodach o ładowności ponad 8 t.
Nośnik pługa - pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na
którym zamontowano pług odśnieżny.
Odkładnica - urządzenie pługa, pozwalające na odsunięcie śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa.
Lemiesz - część składowa pługa, należąca do korpusu płużnego, służąca do odspajania śniegu. Lemiesze
mogą być stalowe oraz zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych.
Czołownica - płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnicę i lemiesz pługa z ramą nośnika pługa.
Odśnieżarka - urządzenie montowane zwykle na nośniku, napędzane silnikiem spalinowym, służące do
odspajania i odrzutu śniegu na odległość ok. 6-60 m poza obręb drogi, za pomocą odpowiednio
skonstruowanych mechanizmów. Odśnieżarki dzielą się na: ślimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe,
frezowo-bębnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe.
Odśnieżanie interwencyjne - usuwanie śniegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem
pozostawienia na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu oraz dopuszczeniem odśnieżenia
w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z mijankami co 200 - 300 m).
Odśnieżanie uzupełniające - odśnieżanie, polegające na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę
drogi, pozostawionych przy odśnieżaniu patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
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Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do odśnieżania dróg
Do odśnieżania dróg, w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:
- pługi odśnieżne (lemieszowe),
- maszyny drogowe i budowlane.
Do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania należy stosować:
- pługi lemieszowe i równiarki,
- maszyny drogowe i budowlane.
Każda jednostka sprzętu musi uzyskać akceptację Zamawiający.
3.3. Przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg
W okresie przed spodziewanymi opadami śnieżnymi należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu (osprzętu)
do odśnieżania.
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od
chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.
Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.
Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i usuwaniu śliskości zimowej
powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo
o ruchu drogowym” [4].
Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod kątem
45o, barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.
Konstrukcja pługa powinna być przystosowana do zamocowania dodatkowych świateł drogowych pojazdu
nad konstrukcją lemiesza. Zaleca się również stosowanie świateł obrysowych lemiesza.
Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy
sprawdzić:
w pługach:
- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,
- działanie mechanizmu podnoszenia,
- możliwość swobodnego dopasowania się odkładnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania
lemiesza do nawierzchni,
- działanie oświetlenia sygnalizacyjnego,
w odśnieżarkach:
- działanie układu napędowego,
- działanie mechanizmów napędu jazdy i zespołów roboczych oraz mechanizmu podnoszenia.
3.4. Wymagania dla pługów odśnieżnych
Nośniki pługów
Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub
więcej osi. Konstrukcja nośnika powinna umożliwiać zamocowanie płyty czołowej. Układ napędowy nośnika
powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu
silnika. Nośnik powinien być wyposażony w radiotelefon lub inny środek łączności i sygnał świetlny błyskowy
barwy żółtej zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” [4]. Ponadto reflektory samochodu oraz
kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się
z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie.
Zawieszenie pługów
Zaleca się, aby konstrukcja zawieszenia pługa umożliwiała szybkie połączenie dowolnej odkładnicy
i lemiesza z różnymi nośnikami. Połączenie powinna zapewniać płyta czołowa (czołownica) mocowana do
ramy nośnika za pomocą elementów przyspawanych do płyty.
Konstrukcja płyty czołowej - czołownicy oraz mocowania jej musi być dostatecznie sztywna. Połączenie
pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni.
Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania.
Odkładnice i lemiesze
Odkładnice w miarę możliwości powinny być przestawne na skręt w lewo lub prawo, w zależności od
miejsca prowadzenia robót. Jedna odkładnica powinna być przystosowana do odśnieżania na obszarach
zabudowanych (przesuwanie śniegu), a inne na drogach zamiejskich (odrzut śniegu). Odkładnice powinny być
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wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności oraz mieć
możliwość odchylania się w pionie w przypadku natrafienia (najechania na przeszkodę).
W zależności od pracy, jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy lub
tworzywa sztucznego.
Do zrywania naboju śnieżnego należy używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali
odpornej na ścieranie.
3.5. Rodzaje maszyn drogowych i budowlanych, stosowanych do odśnieżania
Do odśnieżania dróg można też używać sprzętu pomocniczego, jakim są:
- spycharki gąsienicowe i kołowe wyposażone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,
- ładowarki wyposażone w lemiesze dwustronne,
- ciągniki rolnicze wyposażone w pługi lemieszowe jednostronne,
- równiarki wyposażone w pługi dwustronne względnie w skrzydła boczne, zwiększające szerokość
odśnieżania.
3.6. Wymagania odnośnie obsługi sprzętu do odśnieżania (wg[2])
Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą
kategorię prawa jazdy, znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu
i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.
Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać:
a) sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu,
b) sprawdzenie zamocowania sprzętu na nośniku,
c) sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania:
układu hydraulicznego,
układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,
zaczepu nośnika,
oświetlenia pojazdu,
lampy błyskowej koloru żółtego.
Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać
również niezbędne czynności konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:
- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,
- w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów
znajdujących się w pobliżu,
- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.
Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt
oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak
i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.
Należy dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obsługi i DTR.
4. TRANSPORT
Przy odśnieżaniu dróg nie występuje transport materiałów, lecz może wystąpić potrzeba wywożenia śniegu
(patrz pkt 5.6).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady odśnieżania drogi
Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają z aktualnie
obowiązujących standardów utrzymania (przykład - załącznik 1).
Wybór systemu odśnieżania zależy od:
- standardu zimowego utrzymania drogi,
- warunków atmosferycznych,
- możliwości finansowych administracji drogowej,
- aktualnego stanu utrzymania drogi.
Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania
powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub
śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych
(zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania drogi), osiągnięcie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– 13 –

Poz. 4038

i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być niewykonalne. Organizację pracy należy wtedy
dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne
rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi
przy udziale policji.
Odśnieżanie drogi należy prowadzić zgodnie z:
- ogólną wiedzą techniczną,
- wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,
- programem wykonania odśnieżania (przedstawionym przez Wykonawcę),
- bieżącymi poleceniami Zamawiającego.
5.3. Odśnieżanie drogi (wg [3])
W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów (np. pługów
jednostronnych, usuwających śnieg z całej szerokości roboczej na jedną stronę lub pługów dwustronnych,
usuwających śnieg z szerokości roboczej jednocześnie na lewą i prawą stronę - zał. 2) lub zespołów pługów.
Na drodze jednojezdniowej odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się
z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno
być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.
W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki
w zasięgu widoczności co 200-300 m.
Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na
drodze.
Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez
tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową
i międzytorze.
Przy odśnieżaniu interwencyjnym i uzupełniającym korzystnie jest stosować maszyny drogowe (spycharki,
równiarki, ładowarki), które dzięki znacznej sile uciągu i mocnej konstrukcji mogą pracować w ciężkich
warunkach śniegowych, zwłaszcza przy usuwaniu zasp, poszerzaniu pasów ruchu i przy spychaniu śniegu poza
koronę.
Usuwanie naboju śnieżnego, jako nierówności w warstwie śniegu w postaci wybojów i kolein najdogodniej
jest wykonać równiarką, spycharką lub pługami lemieszowymi.
Technika odśnieżania dróg zależy od:
- szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu,
- geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój drogowy, pół uliczny, uliczny),
- przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania,
- rodzaju użytych do odśnieżania pługów.
Odśnieżanie można prowadzić:
- jednym pługiem,
- zespołem pługów.
Śnieg należy usuwać z jezdni:
- na prawe pobocze (zał. 2, a),
- na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa,
- na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg (zał. 2, b).
5.4. Odśnieżanie obiektów mostowych (wg [3])
Odśnieżanie mostów odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na ciągu drogowym. Śnieg
zalegający jezdnie jest spychany na krawędź jezdni i chodniki, poza bariery ochronne.
Śnieg zalegający na chodnikach powinien być zrzucany na dół lub wywieziony, jeśli istnieją ku temu
warunki. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp.
Należy udrożnić urządzenia odwadniające obiektów mostowych. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj
obniżona w stosunku do prędkości odśnieżania na drogach.
5.5. Wywożenie śniegu
Wywożenie śniegu z dróg przebiegających przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie których
występuje droga o przekroju ulicznym (krawężniki, chodniki) oraz z innych miejsc ustalonych przez
Zamawiającego odbywa się na polecenie Zamawiającego, tylko w przypadku zalegania dużej ilości śniegu na
chodnikach uniemożliwiających poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek,
śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych. Śnieg należy wywozić w miejsca
uzgodnione z władzami lokalnymi.
5.6. Odśnieżanie w trudnych warunkach pogodowych
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Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać
bezwzględnie sprawne środki łączności, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła. Do pracy
należy wysłać zespół składający się z minimum dwóch pługów. Odśnieżanie powinno być prowadzone tak, aby
nastąpiło nakładanie się pasów odśnieżania na siebie na szerokości około 0,5 m. Odległość między pojazdami
powinna wynosić minimum 50 m.
Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone.
Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie ruchu
kierunkiem ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego:
- aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym,
- wymagania odnośnie sprzętu i sposobu wykonania odśnieżania.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji
Zamawiającego program wykonania odśnieżania określający zamierzony sposób wykonania, możliwości
kadrowe i plan organizacji odśnieżania z wykazem sprzętu i jego parametrami.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Częstotliwość badań
Wartości dopuszczalne
1
Sprawdzenie wykonania odśnieżania drogi
Ocena ciągła
Wg pktów
5.2 5.4
2
Sprawdzenie wywożenia śniegu
Ocena ciągła
Wg pktu 5.5
Sprawdzenie wykonania odśnieżania drogi obejmuje:
- prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzętu i na podstawie zapisów
w kartach drogowych, bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez Zamawiającego,
- wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane) oraz
szerokości odśnieżania,
- odbiór wyrywkowy częściowy w ciągu 23 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są
ustabilizowane,
- kontrolę codzienną na drodze utrzymywanej w 1 i 2 standardzie oraz kontrolę co 23 dni na drodze
utrzymywanej w 3 standardzie, jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odśnieżanej drogi.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego, SST i wymaganiami
Zamawiającego, jeśli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 km odśnieżania drogi obejmuje:
dostarczenie sprzętu do odśnieżania,
wykonanie kompletnego ciągłego odśnieżania drogi, zgodnie z wymaganiami specyfikacji i Zamawiającego,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– 15 –

Poz. 4038

1. D-M-00.00.00Wymagania ogólne.
10.2. Inne dokumenty i materiały
Wytyczne zimowego utrzymania dróg, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM. Zalecane do stosowania przez
Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981
Zimowe utrzymanie dróg publicznych. Część 1. Przegląd techniki drogowej i mostowej. J. Bieńka i inni,
IBDiM, Polskie Drogi, wrzesień 2002
Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602
z późniejszymi zmianami.
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

Standard

Według: uchwały nr 356/13 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 4 września 2013 r.
Dopuszczalne odstępstwa od standardu –
po ustaniu zjawisk
Opis warunków ruchu na jezdni
śnieg

1.

Jezdnia czarna:
- sucha
- mokra
Przejezdność całodobowa.

Dotyczy jezdni i poboczy:
- luźny śnieg
- 2 godz.
- błoto pośn.
- 4 godz.
- zajeżdżony
- nigdy
- zaspy
- nigdy

Jezdnia odśnieżona na całej - luźny śnieg
szerokości.
- błoto pośn.
Jezdnia posypana na całej długości. - zajeżdżony
2.
Dopuszczalne
komunikacji

3.

4.

- 4 godz.
- 6 godz.
- występuje
(cienka
warstwa
nie utrudniająca
ruchu).
przerwy w
do 8 godzin.

śliskość zimowa
gołoledź
szron
szadź
pośnieg
lodowica

2 godz.
2 godz.
2 godz.
4 godz.
4 godz.

gołoledź
szron
szadź
pośnieg
lodowica

3 godz.
3 godz.
3 godz.
6 godz.
6 godz.

Jezdnia odśnieżona, w miejscach - luźny śnieg
- 6 godz.
W
miejscach
zasp odśnieżony co najmniej 1 pas - zajeżdżony
- występuje
wyznaczonych:
ruchu z wykonaniem mijanek.
- zaspy, języki
gołoledź
4 godz.
śniegowe
szron
4 godz.
Jezdnia posypana na:
(lokalnie)
- 8 godz.
szadź
4 godz.
- skrzyżowania z drogami,
pośnieg
6 godz.
- skrzyżowania z koleją,
lodowica
6 godz.
- odc. o pochyl. > 4 %,
Dopuszczalne
przerwy
w
- przystankach autobusowych
komunikacji do 10 godzin.
- innych miejscach ustal.
przez Zarząd Dróg.
Jezdnia zaśnieżona. Pro-wadzi się - luźny
- występuje
W miejscach wyznacz.:
interwencyjne
odśnieżanie
w - zajeżdżony
- występuje
wszystkie po
zależności od potrzeb.
- zaspy
- wyst. do
rodzaje,
odśnieżaniu
Jezdnie posypane po odś-nieżeniu
48 godz.
śliskość
2 godz.
w miejscach wy-znaczonych przez - nabój śnieżny - występuje
Zarząd Dróg.
Dopuszczalne
komunikacji
przerwy w
do 12 godzin.
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SCHEMAT ODŚNIEŻANIA PŁUGIEM
ZE WZGLĘDU NA KIERUNEK ODKŁADANIA ŚNIEGU (wg [2])

a - pługiem jednostronnym, b - pługiem dwustronnym
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 10.10.01c
ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ
NA DRODZE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej na drodze.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach i ulicach.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem robót przy zwalczaniu śliskości zimowej, obejmujących:
- zapobieganie występowaniu śliskości zimowej,
- likwidację śliskości zimowej,
- przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo
zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz
zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.
Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na
niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi
temperaturę zamarzania wody.
Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu
przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.
Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu
zwiększenia sczepności kół pojazdu z nawierzchnią.
Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię
o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.
Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej
z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.
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Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:
- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów,
- przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku
centymetrów,
- zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.
Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej
do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo
warstewką o grubości kilku milimetrów.
Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej
warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów
tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).
Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się
w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0o C.
Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający
z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych
powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0o C.
Nośnik - pojazd o napędzie spalinowym, na którym zamontowano sprzęt do usuwania śliskości.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [8] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [8] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [8] pkt 2.
2.2. Materiały do zwalczania śliskości zimowej
Materiały do zwalczania śliskości zimowej powinny być zgodne z ustaleniami Zamawiającego lub SST.
Do materiałów stosowanych przy zwalczaniu śliskości zimowej w warunkach krajowych należą:
- środki chemiczne: sól (chlorek sodu), sól drogowa, solanka, nawilżona sól, chlorek wapnia techniczny,
chlorek magnezu, mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu,
- materiały uszorstniające w postaci kruszyw.
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej, na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy, po ustaleniu wymagań dla materiałów, sposobów badań i kontroli ich
stosowania, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2.3. Sól (chlorek sodu)
Sól (chlorek sodu, NaCl) powinna spełniać wymagania PN-86/C-84081/02 [6].
(Uwaga: Nie zaleca się korzystania z nowej edycji normy PN-C-84081-2:1998 Sól (Chlorek sodu). Sól
spożywcza, która nie podaje żadnych wymagań dla soli drogowej).
Do celów zwalczania śliskości zimowej zaleca się stosować sól kamienną, która zawiera ziarna
o wymiarach do 5 mm, wilgotność do 0,1% i zmienną ilość zanieczyszczeń. Można również stosować sól
warzoną i sól morską.
Sól (chlorek sodu) stanowi element technologii używanych przy zwalczaniu śliskości zimowej za pomocą
soli drogowej, solanki, nawilżonej soli.
2.4. Sól drogowa
Sól drogowa powinna spełniać wymagania PN-86/C-84081/02 [6]. Zaleca się następujący skład soli
drogowej: 96% NaCl (soli) + 2,5% CaCl2 (chlorku wapnia) + 0,2% K4 Fe(CN)6 (żelazocyjanku potasowego,
dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli).
Najkorzystniejsze uziarnienie soli jest następujące:
- 60-80% w przedziale 1-3 mm,
- 10-25% w przedziale 3-6 mm,
- do 5% poniżej 0,16 mm,
- do 5% powyżej 6 mm.
2.5. Solanka
Solanką może być roztwór wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany podczas:
- ługowania pokładów soli wodą,
- sztucznego wytwarzania w specjalnych urządzeniach.
Solanka do celów zimowego utrzymania dróg powinna mieć stężenie 20-25%.
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Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu dróg może być używana do bezpośredniego skrapiania
nawierzchni lub jako środek nawilżający sól w rozsypywarkach.
Możliwe jest też stosowanie roztworów wodnych innych chlorków: chlorku wapnia CaCl2 lub chlorku
magnezu MgCl2 .
2.6. Nawilżona sól
Nawilżona (zwilżona) sól do posypywania nawierzchni powinna zawierać 30% solanki (roztworu NaCl lub
CaCl2) o stężeniu 20-25% oraz 70% suchej soli NaCl.
Wyjątkowo można zwilżać sól wodą, po akceptacji tego sposobu przez Zamawiającego.
Zaleca się zwilżać sól bezpośrednio przed jej rozsypywaniem.
2.7. Chlorek wapnia (wapniowy) techniczny
Chlorek wapniowy techniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-75/C-84127 [7].
Chlorek wapniowy może występować w postaci płatków lub proszku, zawierających 77-80% czystego
CaCl2.
2.8. Chlorek magnezu
Chlorek magnezu (MgCl2) powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta, po
zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.
Zaleca się stosować go przede wszystkim lokalnie, niezbyt daleko od miejsca wydobywania.
2.9. Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu)
Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia stanowią skuteczny środek w zwalczaniu śliskości zimowej,
łączący zalety obu składników. Chlorek wapnia wchłania szybko wilgoć, co ułatwia chlorkowi sodu
rozpoczęcie procesu topienia, do czego potrzebuje pewnej ilości ciepła i wilgoci.
Zaleca się stosowanie chlorku wapnia w proszku, chociaż jest on trudniej dostępny, ze względu na
skuteczniejsze uzyskanie jednorodnej mieszanki.
Zaleca się stosować następujące mieszaniny NaCl z CaCl2 w stosunku wagowym:
- 19:1 - 95% NaCl + 5% CaCl2,
- 4:1 - 80% NaCl + 20% CaCl2,
- 3:1 - 75% NaCl + 25% CaCl2,
- 2:1 - 67% NaCl + 33% CaCl2.
Do przygotowania mieszanek należy używać betoniarek przeciwbieżnych i wolnospadowych, suszarek
bębnowych, dozatorów lub innych urządzeń dających gwarancję jednorodności mieszanek.
Mieszaniny przeznaczone do stosowania w temperaturze poniżej -7o C zaleca się przygotować bezpośrednio
przed ładowaniem na rozsypywarki.
Materiały zbrylone powinny być przed załadowaniem rozdrobnione według wymagań stosowania.
Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem magnezu wykazują podobne cechy jak mieszaniny chlorku sodu
i chlorku wapnia.
2.10. Materiały uszorstniające
Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu można stosować:
- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],
- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-B11111:1996 [2],
- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996 [3],
- żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia
ubitego śniegu), wg PN-88/B-23004 [5],
- żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4mm, wg PN-78/B-01101 [1],
- żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia
ubitego śniegu), wg PN-78/B-01101 [1],
- jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać
zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność
pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne
posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna
(zaleca się do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone
i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na
mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń
mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
2.11. Składowanie materiałów
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Sól kamienną oraz sól drogową można składować w magazynach, pod wiatą lub na wolnym powietrzu na
odizolowanym od dopływu wilgoci utwardzonym podłożu. Podłoże powinno być pokryte bitumem lub warstwą
papy i mieć spadki wynoszące 3-4% od środka na zewnątrz.
Sól składowaną na wolnym powietrzu należy przykryć w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.
Sól składowaną na wolnym powietrzu, na odpowiednio przygotowanym podłożu, formuje się w pryzmy
o wysokości ok. 2,5 m. Szerokość pryzm przyjmuje się przeważnie od 9 do 12 m, długość pryzm natomiast
ustala się w zależności od ilości składowanej soli na danej bazie.
Powierzchnia pryzm powinna być wygładzona i ubita oraz mieć spadek ok. 5% ku krawędziom, w celu
ułatwienia spływu wody opadowej. Do przykrycia pryzm należy używać plandeki z tworzywa sztucznego lub
brezentu.
Plandeki po przykryciu pryzmy soli powinny by naciągnięte i przymocowane do haków usytuowanych poza
krawędzią składowiska. Zaleca się dodatkowe dociśnięcie plandek starymi oponami, w liczbie około 1 opona
na 25 m2 powierzchni pryzmy.
W przypadku magazynowania soli kamiennej i soli drogowej na jednym składowisku, należy zwrócić
szczególną uwagę, aby nie mieszać ich ze sobą. Muszą być one składowane w oddzielnych pryzmach.
W miarę posiadanych możliwości sól kamienna oraz drogowa powinny być przechowywane w magazynach
drewnianych lub z innych materiałów, przy równoczesnym zabezpieczeniu ścian przed bezpośrednim
stykaniem się z solą.
Mieszankę kruszyw z solą w stosunku wagowym 97-96% (kruszywa) do 3-4% (soli) można magazynować
na wolnym powietrzu bez przykrycia (ale na podłożu utwardzonym) w dużych pryzmach o objętości powyżej
50 m3.
Chlorek wapnia i chlorek magnezu należy składować w opakowaniu (workach foliowych lub
zamkniętych bębnach) ustawianych w pryzmach na podłodze utwardzonej i odizolowanej od dopływu wilgoci
z podłoża w magazynie lub pod wiatą, albo pod przykryciem w przypadku składowania na wolnym powietrzu.
Mieszaniny NaCl z CaCl2 lub MgCl2 , przeznaczone do zwalczania śliskości zimowej w temperaturze
poniżej -7o C, należy przygotowywać bezpośrednio przed ładowaniem na rozsypywarki. Wykonać to można
w różnego typu mieszarkach wagowych i objętościowych. Nie wskazane jest mieszanie przy pomocy koparek
i ładowarek.
Kruszywa (piaski, kruszywa naturalne lub żużlowe) nie powinny zawierać ziaren większych od podanych
w pkcie 2.10. Ewentualne przesiewanie można wykonywać przed zmagazynowaniem ich lub dopiero w czasie
ładowania na środki rozsypujące.
Kruszywa powinny być dostarczone i składowane w stanie suchym w pryzmach. Powierzchnia pryzmy
powinna być wygładzona i ubita ze spadkiem oraz przykryta plandeką.
Kruszywa przeznaczone do dłuższego magazynowania należy wymieszać z solą w celu zabezpieczenia
przed zamarzaniem. Mieszanka kruszyw z solą powinna być mieszanką jednorodną. Do kruszyw o uziarnieniu
drobnym można dodawać wagowo 4% soli, natomiast do kruszyw o uziarnieniu grubszym 3% soli.
Solankę można przechowywać w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach, zamkniętych lub
otwartych, zabezpieczonych przed agresywnym działaniem roztworu. Zbiorniki soli powinny być wyposażone
w plandeki zabezpieczające materiał przed wpływem warunków atmosferycznych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [8] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do usuwania śliskości zimowej
Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających można stosować następujący sprzęt:
- rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały,
- maszyny rozpryskujące do rozpryskiwania roztworów chlorków,
- urządzenia współpracujące, np. ładowarki w składowiskach materiałów, mieszarki, suszarki, dozatory,
pompy, silosy itp.
3.3. Wymagania dotyczące sprzętu do usuwania śliskości
Do rozsypywania środków chemicznych należy używać rozsypywarek doczepnych lub nakładanych na
nośnik, dających gwarancję ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym 5 do 30 g/m2, a materiałów
uszorstniających lub ich mieszanin ze środkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 50 do 100 g/m2.
Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu
i demontażu na środkach transportowych, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do
usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m2) bez względu na prędkości ruchu
rozsypywarki. Powinny mieć możliwości zmiany szerokości (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania
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podczas jazdy i być dodatkowo wyposażone w zbiorniki na solankę do zwilżania rozsypywanej soli. Zbiorniki
te powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję.
Talerz lub talerze rozsypujące muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Zwilżanie soli powinno
odbywać się podczas zsypywania na talerz lub na talerzu, albo w obydwu miejscach. Rozsypywarki powinny
zapewniać możliwość miejscowego zwiększenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego.
Rozsypywarki materiałów uszorstniających powinny odpowiadać takim samym wymaganiom jak rozsypywarki
środków chemicznych z tym, że nie muszą posiadać zbiornika na solankę.
Do rozpryskiwania nasyconych wodnych roztworów chlorków należy używać urządzeń dających gwarancję
ich użycia z wydatkiem jednostkowym od 15 do 160 ml/m2.
Urządzenia do rozpryskiwania nasyconych roztworów chlorków winny być wykonane z materiałów
odpornych na korozję. Wydatek jednostkowy rozpryskiwanego roztworu winien być niezależny od prędkości
jazdy. Urządzenie powinno zapewnić płynną regulację wydatku rozpryskiwanej solanki.
Do przepompowania roztworu jak i wody należy stosować pompy kwasoodporne.
Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne, łatwo manewrowalne w magazynach zamkniętych i na
składowiskach. Mogą to być ładowarki wszelkiego typu lub ładowarki taśmowe z możliwością nagarniania
urobku. W magazynach zamkniętych zaleca się stosowanie ładowarek taśmowych o napędzie elektrycznym
oraz napełnianie rozsypywarek solą z silosu.
Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do użycia rozsypywarki środków chemicznych i materiałów
uszorstniających powinny być poddane kontroli dotyczącej dokładności dozowania.
Sprzęt powinien być przystosowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od
chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.
Pojazdy samochodowe używane do prac przy usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone
w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” [11].
Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy sprawdzić
w rozsypywarkach:
- dopasowanie rozsypywarki do nośnika (w przypadku rozsypywarek nakładanych - zamocowanie ich do
nośnika),
- działanie układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego,
- działanie urządzeń regulacyjnych.
3.4. Wymagania odnośnie obsługi sprzętu
Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą
kategorię prawa jazdy, znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu
i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.
Przed rozpoczęciem pracy operator winien dokonać:
a) sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu,
b) sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku,
c) sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania:
- układu hydraulicznego,
- układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,
- zaczepu nośnika,
- oświetlenia pojazdu,
- lampy błyskowej koloru żółtego.
Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać
również niezbędne czynności konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:
- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,
- obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów
znajdujących się w pobliżu,
- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.
Po zakończeniu pracy należy sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu
zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.
Należy dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obsługi i DTR.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [8] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
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Przy transporcie materiałów stosowanych do zwalczania śliskości zimowej należy przestrzegać
następujących zasad:
- sól (chlorek sodu i sól drogową) można przewozić dowolnym środkiem transportu drogowego lub
kolejowego, w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem,
- solankę można przewozić w zbiornikach lub pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na korozję,
- chlorek wapnia i chlorek magnezu należy przewozić w opakowaniach producenta (workach foliowych lub
zamkniętych bębnach) w sposób nie narażający na uszkodzenia,
- materiały uszorstniające (kruszywo, żużle) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Nawilżoną sól i mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia lub magnezu zaleca się przygotowywać
bezpośrednio przed ładowaniem na rozsypywarki.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [8] pkt 5.
5.2. Korzystanie z obsługi meteorologicznej
Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania dróg zaleca się korzystać z informacji o stanie pogody
i kierunkach jej zmian.
Informacje o pogodzie uzyskiwane są z biur prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
oraz z drogowych automatycznych stacji pomiarowych.
Prognozy pogody przekazywane administracji drogowej przez IMGW zwykle zawierają;
- nazwę obszaru, którego dotyczą,
- okres ważności,
- przewidywane zjawiska atmosferyczne - rodzaj i natężenie opadów, wystąpienie zamieci, gołoledzi, mgły,
- przewidywany przebieg temperatury (wzrost lub spadek),
- przewidywany kierunek wiatru.
Prognozy, oprócz rodzaju i natężenia opadów podają również prawdopodobieństwo ich występowania.
Jeśli w prognozach nie wymienia się opadów i zjawisk atmosferycznych, to znaczy, że nie przewiduje się
możliwości ich wystąpienia.
Prognozy podają przewidywany zakres temperatur (temp. min. i max.), kierunek zmian (wzrost lub spadek)
oraz siłę i kierunek wiatru. Przy szybkościach wiatru poniżej 10 m/s dane dotyczące wiatru mogą nie być
podawane.
Informacje lokalne, uzyskiwane są z pomiarów i obserwacji własnych służb drogowych, dotyczą obszarów
lub odcinków drogi charakteryzujących się mikroklimatem odmiennym od przeważającego w danym regionie
geograficznym. Informacje te stanowią podstawę przy podejmowaniu decyzji o dyspozycji sprzętu. Dane
z drogowych automatycznych stacji pomiarowych pozwalają na uściślenie prognoz regionalnych, ale głównym
ich zadaniem jest dostarczenie danych meteorologicznych, pozwalających przewidzieć możliwość wystąpienia
niekorzystnych zjawisk, a w szczególności gołoledzi. W tym przypadku pełnią one rolę drogowych stacji
ostrzegania przed gołoledzią, umożliwiając pomiar temperatury i wilgotności powietrza oraz temperatury
nawierzchni drogowej.
5.3. Okoliczności powstawania śliskości zimowej
Przy zapobieganiu i likwidowaniu śliskości zimowej należy brać pod uwagę okoliczności jej powstawania.
Gołoledź powstaje wtedy, kiedy zaistnieją równocześnie następujące okoliczności:
- temperatura nawierzchni ujemna,
- temperatura powietrza - w granicach -6o C do + 1o C,
- względna wilgotność powietrza - większa od 85% (patrz zał. 2).
Powstała w wyniku wystąpienia gołoledzi warstwa lodu jest równa.
Lodowica występuje, gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza
i nawierzchni w jej górnej warstwie, następuje raptowne obniżenie temperatury poniżej 0o C. Im szybsze jest
obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. W czasie wystąpienia lodowicy powstała
na jezdni warstwa lodu, przeważnie grubości kilku milimetrów, jest zwykle nierówna.
Śliskość pośniegowa występuje, gdy po przejściu pługów odśnieżnych pozostała na jezdni drogi warstwa
lub resztki śniegu zostają ubite i przymarzają do nawierzchni pod wpływem ruchu lub zmiennych warunków
atmosferycznych. W tym przypadku na nawierzchni drogi tworzą się tylko niewielkie nierówności.
W nieznacznym stopniu pogarsza to wygodę ruchu, natomiast zwiększa niebezpieczeństwo poślizgu pojazdów.
Śliskość śniegowa występuje wtedy, gdy nie usunięty z nawierzchni śnieg pod wpływem ruchu i zmiennych
warunków atmosferycznych zostaje ubity, a jego górna warstwa lodowacieje. W wyniku ruchu pojazdów na tak
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powstałej warstwie śniegu tworzą się różnej głębokości koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza się
w znacznym stopniu bezpieczeństwo i prędkość ruchu.
5.4. Zasady zwalczania śliskości zimowej
Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu śliskości zimowej oraz przyjęta technologia robót wynikają
z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania (przykład - załącznik 1).
Wybór sposobu robót zależ od:
- standardu zimowego utrzymania drogi,
- warunków atmosferycznych,
- możliwości finansowych administracji drogowej,
- aktualnego stanu utrzymania drogi.
Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania
powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania śliskości zimowej,
jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych
organizację pracy należy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze.
Roboty należy prowadzić zgodnie z:
- ogólną wiedzą techniczną,
- wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,
- programem wykonania robót (przedstawionym przez Wykonawcę),
- bieżącymi poleceniami Zamawiającego.
5.5. Dobór materiałów i sprzętu przy zwalczaniu śliskości zimowej
W zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości należy zastosować odpowiednio:
- materiały, wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji, przy uwzględnieniu ich charakterystyk,
podanych w załączniku 3,
- sprzęt, wymieniony w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
Ilość niezbędnych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej należy dobrać w zależności od stanu
nawierzchni i jej temperatury. Zaleca się stosować dawki materiałów chemicznych podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wydatki jednostkowe (dawki) materiałów chemicznych do posypywania zapobiegawczego oraz
likwidacji cienkich warstw lodu i śniegu (wg [10])
Mieszaniny
Mieszaniny
Sól
Sól
Wilgotna
Temperatura
NaCl z CaCl2 NaCl z CaCl2
Rodzaj działalności
kamienna drogowa
sól
Lp.
w proporcji
w proporcji
i stan nawierzchni
NaCl
[o C]
4:1 lub 3:1
2:1
2
2
2
[g/m ]
[g/m ]
[g/m ]
[g/m2 ]
[g/m2 ]
1 Zapobieganie powstaniu:
do -2
do 15
do 15
- gołoledzi
-3 -6
15 - 20
5 - 20
- lodowicy
-7 -10
20 - 30
do 15
- szronu
< -10
Dawki
15 - 20
2 Zapobieganie
do -2
do 10
do 10
takie
same
przymarzaniu śniegu
-3 -6
10 -15
10 - 15
jak
do nawierzchni
-7 -10
15 - 20
suchej
do 15
< -10
soli
15 - 20
3 Likwidacja:
do -2
do 20
do 20
- gołoledzi
-3 -6
20 -25
20 - 25
- szronu
cienkich warstw ubitego -7 -10
25 - 30
do 20
lub zlodowaciałego śniegu
pozostałości
świeże-go < -10
20 - 30
ok. 25
opadu
śniegu
po
przejściach pługów
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W przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
można stosować wyjątkowo inne materiały i technologie, nie stosowane na szerszą skalę w Polsce.
5.6. Zapobieganie powstaniu gołoledzi, lodowicy, szronu i przymarzania śniegu do nawierzchni (wg [10[)
Zapobieganie powstaniu gołoledzi należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest
ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6o C do +1o C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85%
i dalej wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki obniżające temperaturę zamarzania wody na całej szerokości
jezdni w ilości podanej w tablicy 1, poz. 1.
Zapobieganie powstaniu lodowicy należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając
się spadła do +1o C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, albo nawierzchnia jest
wilgotna. Należy wówczas wykonać:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody przed obniżeniem się temperatury
powietrza poniżej 0o C,
- rozsypanie odladzających środków chemicznych, w ilości podanej w tablicy 1, poz. 1.
Zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni polega na rozsypaniu środków chemicznych w ilości
podanej w tablicy 1, poz. 2 przed rozpoczęciem opadu śniegu.
5.7. Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu (wg [10])
Warunkiem usunięcia z nawierzchni warstwy gołoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciałego lub
ubitego śniegu (do 4 mm) jest rozsypanie na jej powierzchni środków chemicznych w ilości podanej w tablicy
1, poz. 3. Grubych warstw lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą środków
chemicznych, z uwagi na ochronę środowiska i wysokie koszty.
5.8. Likwidowanie opadu śniegu (wg [10])
Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługów
można likwidować za pomocą materiałów chemicznych, rozsypując je na nawierzchni, w ilości podanej
w tablicy 1, poz. 3. W przypadku opadu o dużej intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu
przekroczy 5 cm, posypywanie powtarza się. Niecelowe jest stosowanie środków chemicznych przy opadach
śniegu w temp. niższej niż -15o C.
Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm) powinny być usuwane z nawierzchni
mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można
zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy tego typu mogą być
również uszorstniane przez posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-100 g/m2 jednorazowo.
Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Rodzaje kruszywa
należy dobierać według zaleceń podanych w pkcie 2.10, zależnie od lokalnych warunków.
5.9. Uszorstnianie ubitego śniegu (wg [10])
Do uszorstnienia ubitego śniegu należy stosować jedno lub dwukrotne posypanie w ciągu dnia kruszywem
z wydatkiem jednostkowym każdorazowo 100-150 g/m2. Rodzaje kruszywa należy stosować wg zaleceń
podanych w pkcie 2.10, zależnie od lokalnych warunków (tab. 1).
5.10. Usuwanie śliskości na drogach (wg [10])
Na drogach jednojezdniowych szerokości rozsypywania środków muszą pokrywać 0,9 szerokości jezdni.
Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni.
W przypadku występowania śliskości tylko na niektórych odcinkach dróg, utrzymywanych w najniższym
standardzie, miejsca te winny być posypane na 0,8 szerokości jezdni.
5.11. Usuwanie śliskości na obiektach mostowych (wg [10])
Usuwanie śliskości na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje się jednocześnie z usuwaniem śliskości
na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami.
W przypadkach zastosowania innych środków do usuwania śliskości na tych obiektach (np. z uwagi na
konieczność szczególnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym oddziaływaniem chlorku
sodu), należy przerwać posypywanie ciągu drogowego środkiem chemicznym w odległości około 500 m przed
i za obiektem, a od tego miejsca zacząć posypywanie środkiem przeznaczonym wyłącznie do usuwania
śliskości na obiekcie.
5.12. Ograniczenie szkodliwości działania chlorków na środowisko
W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wpływu chlorków na środowisko należy:
- przestrzegać zalecane ilości jednorazowego rozsypywania chlorków, podane w tablicy 1,
- rozsypywać równomiernie na nawierzchni drogi środki do zwalczania śliskości zimowej,
- dążyć do stosowania w szerokim zakresie metody zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej,
- przestrzegać aby szerokość rozrzutu chlorku na jezdni sprzętem mechanicznym nie przekraczała
0,9 szerokości jezdni (na nie posypanej części jezdni likwidacja oblodzenia następuje wskutek spływów
wytworzonego przy odladzaniu roztworu chlorku),
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- stosować tylko w wyjątkowych wypadkach chlorek do topnienia śniegu na jezdniach jako samoistny sposób
usuwania śniegu,
- nie stosować chlorku do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach o spoiwie cementowym oraz na
wszelkich nawierzchniach przepuszczalnych, spękanych i zagrożonych przełomami; dopuszcza się, na nie
spękanych nawierzchniach z betonów cementowych, stosować chlorki do zapobiegania powstawaniu
śliskości zimowej,
- nie przekraczać maksymalnej ilości środków chemicznych zużytych przy likwidacji śliskości na jezdniach,
łącznie nie więcej niż 1 kg/m2 powierzchni jezdni podczas zimy w przeciętnych warunkach
atmosferycznych i nie więcej niż 2 kg/m2 powierzchni jezdni podczas zimy o wyjątkowo nie sprzyjających
warunkach atmosferycznych,
- nie stosować środków chemicznych na:
- chodnikach w miastach i innych jednostkach osadniczych,
- jezdniach ulic i placów w miastach, na których znajdują się zespoły starodrzewu albo duże zespoły innej
roślinności,
- jezdniach ulic, dróg lub placów znajdujących się na obszarach jednostek osadniczych, na których znajdują
się zespoły zieleni miejskiej o dużym znaczeniu dla jednostek osadniczych, parki zabytkowe, parki wiejskie
lub zespoły zieleni wymagające ochrony ze względu na walory krajobrazowe środowiska lub niezbędne do
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, klimatycznych i wypoczynkowych mieszkańców,
- nie składować śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach.
5.13. Prace porządkowe (wg [10])
Ewentualne materiały uszorstniające, złożone na poboczach dróg, służące do posypywania przez
użytkowników dróg, muszą być sprzątnięte.
Zalegający przy krawędziach jezdni, na mostach i wiaduktach materiał uszorstniający musi być uprzątnięty.
Zatkane kratki ściekowe oraz przykanaliki muszą być oczyszczone.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [8] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego:
- aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym,
- wymagania odnośnie materiałów, sprzętu i sposobu zwalczania śliskości zimowej.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającego dokumenty
dopuszczające materiały do stosowania (np. deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, pozytywne opinie
uprawnionego laboratorium).
Zaleca się następujące laboratoryjne zasady badania środków materiałowych do usuwania śliskości
zimowej:
a) badaniom podlega każda partia dostawy bez względu na wielkość,
b) minimalna liczba badań wynosi:
2 przy dostawie do 50 ton,
10 przy dostawie do 500 ton,
1 na 100 ton przy dostawie powyżej 500 ton,
badania soli drogowej i materiałów uszorstniających należy przeprowadzać w celu stwierdzenia zgodności
z wymaganiami norm wymienionych w pkcie 2. Mieszaniny materiałów uszorstniających winny
odpowiadać wymaganiom technicznym ustalonym przez administrację drogową,
kontroli podlega każda partia dostawy materiałów uszorstniających, jeśli pochodzi z przemysłu. Jeśli
pochodzi z piaskowni, gdzie materiał jest jednorodny - na początku sezonu. Liczba badań jak wyżej,
mieszaniny materiałów uszorstniających i soli drogowej podlegają badaniom na zawartość chlorków
rozpuszczalnych w wodzie. Liczba badań jak wyżej.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne
1
Sprawdzenie wykonania likwidacji śliskości zimowej
Ocena ciągła
Wg pktów
5.4 5.12
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Zaleca się następujące zasady kontroli prac przy usuwaniu śliskości zimowej:
- odbiorem objęte są prace wykonane w terminie, na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu i na
podstawie zapisów w kartach drogowych, bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez
Zamawiającego,
- przeprowadza się wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania,
- odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin od wykonania pracy, jeśli warunki pogodowe
nie niweczą wykonanej pracy,
w ciągu tygodnia należy przeprowadzić kontrolę:
- codziennie na różnych odcinkach dróg utrzymywanych w I i II standardzie,
- co 2-3 dni na drogach utrzymywanych w III standardzie, jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej
pracy.
6.4. Kontrola prac porządkowych
Kontrola wykonania prac porządkowych, określonych w pkcie 5.13, polega na sprawdzeniu wizualnym:
uprzątnięcia materiału uszorstniającego z drogi, oczyszczenie kratek ściekowych i przykanalików.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [8] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) drogi, na której zwalcza się śliskość zimową.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [8] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego, SST i wymaganiami
Zamawiającego, jeśli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [8]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena zwalczania śliskości zimowej na 1 km drogi, obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- kompletne i ciągłe zwalczanie śliskości zimowej na drodze, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
i Zamawiającego,
- prace porządkowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia
2.
PN-BKruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
11111:1996
3.
PN-BKruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
11112:1996
4.
PN-BKruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
11113:1996
5. PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego
kawałkowego
6.
PN-86/CSól (chlorek sodowy). Wymagania
84081/02
7. PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
8. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
10.3. Inne dokumenty i materiały
9. Wytyczne zimowego utrzymania dróg, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM.Zalecane do stosowania przez
Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981
10 Zimowe utrzymanie dróg publicznych. Część 1 i 2. Przegląd techniki drogowej i mostowej. J. Bieńka i inni,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– 26 –

Poz. 4038

IBDiM, Polskie drogi, wrzesień-październik 2002
11. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602
z późniejszymi zmianami.
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU
Standard

Opis warunków ruchu na
jezdni

1.

Jezdnia czarna:
- sucha
– mokra
Przejezdność całodobowa.

2.

Jezdnia odśnieżona na
całej szerokości.
Jezdnia posypana na całej
długości.

3.

Jezdnia
odśnieżona,
w miejscach
zasp
odśnieżony co najmniej
1 pas ruchu z wykonaniem
mijanek.
Jezdnia
posypana na:
- skrzyżowania z drogami,
- skrzyżowania z koleją,
- odc. o pochyl. > 4%,
- przystankach
autobusowych
- innych miejscach ustal.
przez Zarząd Dróg.
Jezdnia
zaśnieżona.
Prowadzi
się
interwencyjne odśnieżanie
w zależności od potrzeb.
Jezdnie posypane po
odśnieżeniu w miejscach
wyznaczonych
przez
Zarząd Dróg.

4.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu – po ustaniu zjawisk
śnieg
śliskość zimowa
Dotyczy jezdni i poboczy:
Gołoledź
2 godz.
szron
2 godz.
- luźny śnieg
---- 2 godz.
szadź
2 godz.
- błoto pośn.
4 godz.
pośnieg
4 godz.
- zajeżdżony
nigdy
lodowica
4 godz.
- zaspy
nigdy
- luźny śnieg
--- 4 godz.
Gołoledź
3 godz.
- błoto pośn.
6 godz. występuje szron
3 godz.
- zajeżdżony
-(cienka warstwa szadź
3 godz.
nie
utrudniająca pośnieg
6 godz.
ruchu).
lodowica
6 godz.
Dopuszczalne
przerwy w do
komunikacji
8 godzin.
- luźny śnieg
--- 6 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- zajeżdżony
występuje
Gołoledź
4 godz.
- zaspy,
języki
szron
4 godz.
śniegowe
szadź
4 godz.
(lokalnie)
8 godz.
pośnieg
6 godz.
Dopuszczalne przerwy w komunikacji do lodowica
6 godz.
10 godzin.

- luźny
- zajeżdżony
- zaspy
- nabój śnieżny
Dopuszczalne
komunikacji

--- występuje
W miejscach wyznacz.:
występuje
wszystkie
rodzaje, po
wyst. do 48 godz. śliskość
odśnieżaniu
występuje
2 godz.
przerwy w
12 godzin.

do
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ZALEŻNOŚĆ MOMENTU POWSTAWANIA

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW DO ZWALCZANIA
1. Chlorek sodu NaCl
Jest produktem naturalnym i jednocześnie najtańszym i najskuteczniejszym w działaniu. Obecnie jest on
najbardziej powszechnym środkiem do zwalczania śliskości zimowej.
Jako środek chemiczny chlorek sodu nie jest toksyczny, łatwo się rozsypuje i składuje. Wykazuje dużą
skuteczność działania do temp. -6o C, tj. w zakresie temperatur, przy których najczęściej występuje gołoledź.
Przy niższych temperaturach, w celu lepszego działania, zaleca się stosować domieszkę chlorku wapnia CaCl2.
Chlorek sodu można stosować w postaci sypkiej, zwilżonej lub solanek. Temperatura krzepnięcia nasyconego
roztworu chlorku sodu wynosi -21,2o C.
Do negatywnych cech chlorku sodu zaliczyć należy jego niszczący wpływ na nawierzchnie betonowe,
elementy stalowe konstrukcji i pojazdy samochodowe oraz niekorzystny wpływ na środowisko, głównie zieleń
miejską i wody. W tkankach roślin chlorek sodu znajduje się w roztworze zawierającym jony sodu i chloru.
Niekorzystne działanie jonów chloru przejawia się w tym, że zatrzymywane są w dużej ilości w tkankach roślin
powodując ich chlorozę (żółknięcie liści), która prowadzi do częściowego lub całkowitego zamierania roślin.
Chlorek sodu stosowany w postaci suchej stwarza ryzyko wywiewania go przez wiatr, co zmniejsza jego
efekt działania i wpływa niekorzystnie na przyległe tereny.
2. Chlorek wapnia CaCl2
Jest produktem powstałym przy wytwarzaniu węglanu sodu metodą amoniakalną. Występuje w postaci
proszku lub płatków zawierających 77-80% czystego CaCl2. Działa on skutecznie w temperaturach do -20o C.
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Temperatura krzepnięcia nasyconego roztworu CaCl2 wynosi -51,6o C. Chlorek wapnia odznacza się bardzo
wysoką higroskopijnością. Po rozsypaniu go na nawierzchni szybko tworzy roztwór, pochłaniając wilgoć
z powietrza. Jest bardziej skuteczny w działaniu niż NaCl lecz wymaga przechowywania w szczelnie
zamkniętych opakowaniach. Koszt jego jest kilkakrotnie wyższy niż NaCl.
Chlorek wapnia ma takie same lub większe właściwości korozyjne i niszczące niż chlorek sodu.
3. Chlorek magnezu MgCl2
Chlorek magnezu może być używany jedynie lokalnie, w granicach okręgów gdzie jest wydobywany.
Działa on skutecznie do -15o C. Środek ten ma pewne właściwości toksyczne, które niekorzystnie wpływają na
środowisko. Z uwagi na powyższe trudności oraz kłopoty z magazynowaniem, stosowany jest w ograniczonym
zakresie.
4. Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu)
Są one najbardziej skuteczne w zwalczaniu śliskości zimowej. Chlorek wapnia zawarty w mieszaninie
wchłania szybko wilgoć, co ułatwia chlorkowi sodu rozpoczęcie procesu topienia, do którego zainicjowania
potrzebuje pewnej ilości ciepła i wilgoci. Mieszanina taka łączy zalety obu składników, będąc jednocześnie
tańszą. Przy stosowaniu takiej mieszaniny można zaoszczędzić do 40% kosztów w porównaniu z suchą solą.
Związane jest to z dużą efektywnością mieszaniny w niskich temperaturach i zmniejszeniem strat
powodowanych przez wywiewanie.
W temperaturach do -15o C często stosuje się do likwidacji śliskości zimowej mieszaninę chlorku sodu
z chlorkiem wapnia w proporcji 4:1 lub 2:1. Dobre efekty daje stosowanie mieszanin w proporcji 19:1. Dodatek
chlorku wapnia w tej ostatniej proporcji zabezpiecza sól NaCl przed zbrylaniem się i obniża temperaturę jej
zamarzania. Wadą mieszaniny jest jej szybkie zawilgacanie się, powodowane przez obecność chlorku wapnia,
co utrudnia rozsypywanie. Mieszanina ma też właściwości korozyjne i niszczące, potęgowane przez CaCl2.
Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem magnezu wykazują podobne wady i zalety jak mieszaniny chlorku
sodu i chlorku wapnia.
5. Nawilżona (zwilżona) sól
Zwilżanie rozsypywanej soli dokonuje się wodą lub lepiej solanką, dzięki której można w znacznym stopniu
zwiększyć i przyspieszyć rozpuszczające działanie soli kamiennej. Zwykle pojemnik z solanką umieszczony
jest na rozsypywarce i skropienie soli następuje tuż przed jej rozsypaniem. Należy przy tym zwracać uwagę,
żeby dodanie solanki nie zwiększyło zbytnio wilgotności soli. Stosowanie zwilżonej soli powoduje:
- doprowadzenie do topnienia lodu i śniegu również w temperaturach do -15o C,
- niedopuszczanie do strat spowodowanych siłami ssącymi i podmuchem poruszających się pojazdów lub
bocznym wiatrem,
- uzyskania lepszej przyczepności ziarenek soli również na suchej nawierzchni,
- uzyskanie równomiernego rozsypywania soli i zwiększenia jego zasięgu,
- redukcję użytej ilości soli w porównaniu do ilości suchej w metodzie tradycyjnej, co jest korzystniejsze dla
otaczającego środowiska.
W wyniku zwilżania soli uzyskuje się następujące efekty:
- zużycie soli zwilżonej jest mniejsze około 18% w porównaniu do soli suchej, prędkość poruszania się
rozsypywarek zwiększa się do 60 km/h, co w efekcie wymaga mniejszej ilości sprzętu, mniej pracy ludzkiej
oraz mniej punktów załadowawczych,
- wstępnie zwilżona sól pozostaje na nawierzchni przez dłuższy okres czasu niż sól sucha, która łatwo ulega
zdmuchiwaniu. Działania profilaktyczne przed wystąpieniem lodowicy lub opadu śniegu jest więc znacznie
bardziej praktyczne przy zastosowaniu soli zwilżonej, której do zapobieżenia powstaniu warstwy lodu
potrzeba znacznie mniej niż do stopienia takiej samej jego ilości,
- topnienie śniegu i lodu przez sól zwilżoną, które jest szybsze niż topnienie przez sól suchą.
6. Solanki
Technika stosowania środków chemicznych pod postacią roztworów (solanek) jest techniką zapewniającą
znaczne zmniejszenie w dozowaniu tych środków na jednostkę powierzchni.
Zawartość środka chemicznego (soli) w roztworze należy dostosować do wymaganych warunków.
Przy używaniu solanki należy:
- zaplanować częstotliwość stosowania solanki tak, żeby jej działanie uniemożliwiło tworzenie się gołoledzi
w okresie między rozlewaniem,
- ograniczyć jej stosowanie do środkowej części jezdni na odcinkach o przekroju daszkowym i wyższej
krawędzi na łukach z przechyłką,
- rozlewać solankę z niskiej wysokości, najlepiej przy użyciu kolektorów.
Do rozlewania solanki mogą być stosowane samochody ze zbiornikami wody, używane do zraszania zieleni
w pasie drogowym lub nawet skrapiarki przeznaczone do robót bitumicznych.
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7. Stosowanie środków uszorstniających w porównaniu ze środkami chemicznymi
Uszorstnianie lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przez posypywanie go piaskiem lub żużlem jest
zabiegiem mało szkodliwym dla środowiska, na drogach zamiejskich, lecz porównanie środków chemicznych
ze środkami uszorstniającymi wykazuje większą efektywność środków chemicznych, gdyż:
- rozsypywanie na oblodzone nawierzchnie środków uszorstniających nie gwarantuje dużej wygody
i bezpieczeństwa ruchu, a jest to kosztowne i niezbyt skuteczne,
- rozsypane na nawierzchni kruszywa nieznacznie zwiększają współczynnik przyczepności i jest to
krótkotrwałe,
- ruch kołowy i wiatr szybko znoszą kruszywo z jezdni i należałoby po przejechaniu kilkudziesięciu
pojazdów, powtarzać ponownie rozsypanie (w praktyce 2 6 razy na dobę, co wymagałoby w ciągu zimy
olbrzymiej ilości kruszyw, środków transportu i robocizny),
- rozsypane w okresie zimy kruszywa muszą być na wiosnę usuwane z jezdni,
- kruszywa przez podrywanie kołami uszkadzają powłoki ochronne samochodów, tworząc w tych miejscach
ogniska korozji,
- ilość kruszyw rozsypywanych na jezdni jest dziesięciokrotnie większa niż ilość rozrzucanych środków
chemicznych.
Metodę uszorstnienia jezdni należy stosować na drogach o mniejszej wrażliwości komunikacyjnej oraz tam,
gdzie dopuszcza się zaleganie śniegu na nawierzchni drogi.
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH I ICH MIESZANIN
(wg [10])
Wymagania podstawowe
Materiały uszorstniające stosowane do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg
powinny spełniać następujące podstawowe wymagania:
- zapewniać zakładany współczynnik tarcia na nawierzchni,
- nie być toksyczne i szkodliwe dla środowiska,
- nie powodować zniszczeń nawierzchni i pojazdów,
- dać się łatwo rozsypywać na nawierzchni,
- nie być łatwo usuwalne przez wiatr i ruch pojazdów.
Główne parametry oceny materiałów uszorstniających
Spośród różnych rodzajów materiałów uszorstniających najbardziej popularne są materiały naturalne nie
wymagające wstępnej obróbki (kruszenie i sortowanie). Należą do nich różnego rodzaju piaski i żwiry. Często
są stosowane również grysy (głównie ze skał magmowych), których koszt wytworzenia jest jednak wyższy.
Jakość materiałów uszorstniających ocenia się na podstawie badania następujących parametrów:
- składu ziarnowego,
- wytrzymałości na ścieranie (niszczenie przez ruch pojazdów),
- kształtu ziaren.
Przyjmuje się, że materiały uszorstniające (kruszywa) do posypywania nawierzchni powinny
charakteryzować się następującymi parametrami:
- uziarnienie powinno być w miarę jednolite, wielkość ziaren powinna wynosić 1-4 mm i nie przekraczać
8 mm; duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości
rozrzutu),
- zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (do 3%), ponieważ ziarna te mogą
wpływać niekorzystnie zwiększając możliwość poślizgu,
- ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny,
- materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne niszczenie przez
ruch; nie mogą ulegać rozdrabnianiu, gdyż spada wówczas ich skuteczność i wzrasta zanieczyszczenie
otoczenia,
- powinny być dostarczane i składowane w stanie suchym,
- nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
Charakterystyki materiałów uszorstniających
Piasek i żwir:
Są to materiały korzystne ekologicznie, jednak zabiegi posypywania wymagają częstego powtarzania ze
względu na szybkie usuwanie tych materiałów przez ruch. Kruszywa te powinny mieć maksymalnie jednolite
uziarnienie, co wpływa na bardziej równomierny ich rozkład na nawierzchni. Wielkość ziaren tych materiałów
powinna wynosić od 1 do 4 mm.
Kruszywa naturalne jak piasek i żwir nie mogą zawierać żadnych składników spoistych (składniki spoiste
mogą wzmagać efekt poślizgu na nawierzchni).
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Ziarna kruszyw powinny mieć kształt regularny i wykazywać dostateczną wytrzymałość na niszczenie przez
ruch kołowy.
Grys:
Jest to materiał pochodzący z mechanicznego rozdrobnienia skał, głównie pochodzenia magmowego.
Powinien wykazywać się równomiernym uziarnieniem. Wielkość ziaren powinna wynosić 2-4 mm. Grys nie
powinien zawierać ziaren spłaszczonych i o kształtach nieregularnych, które mogą niszczyć opony
samochodowe
Żużel:
Jest to kruszywo do tej pory stosowane z powodu jego dostępności jako materiału odpadowego. Stosowane
są różne jego typy jak żużel wielkopiecowy kawałkowy i paleniskowy. Materiały te mogą wykazywać
niekorzystne właściwości ze względu na korozyjność jak i szkodliwość dla środowiska.
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Załącznik Nr 3 do Porozumienia
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
Miasto/Gmina
…………………………………

Lp.

Data
Nazwa
otrzymania
zadania
dotacji

Rozliczenie dotacji celowej*
Dokumenty
Koszt
(dowody)
zrealizowanego
księgowe
zadaniado dnia
potwierdzające
……………….
realizację zadania

Dotacja
niewykorzystanazwrócona
dobudżetu powiatu

Data
zwrotu
dotacji

Ogółem:
* Do rozliczenia należy załączyć wszystkie faktury (inne dokumenty księgowe), które opłacone zostały
w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.

