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Stare Pole, dnia 16.11.2022 r. 
 

Szanowni mieszkańcy! 
 
Poniżej przedstawiamy Państwu plan zimowego utrzymania dróg i ulic w sezonie zimowym 
2022/2023 na terenie Gminy Stare Pole. 
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon  
w Tczewie odpowiedzialna jest za utrzymanie i administrowanie następującej drogi: 
 
Droga krajowa nr 22 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr P2718G do m. Klonówka do 
skrzyżowania z drogą powiatową P2935 do m. Fiszewo, za granicą województwa,  
od km 323+714 do km 372+850. 
 
Opis standardów: 

Standard 

Minimalny 
poziom 

utrzymania 
naw. Jezdni 

Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu 

Po ustaniu opadów śniegu 
Od stwierdzenia 

wytępienia zjawisk wywoł. 
śliskość 

1 2 3 4 

2 

Jezdnia 
odśnieżona, a 
śliskość zimowa 
zlikwidowana na 
całej szerokości z 
poboczami 
utwardzonymi 

- śnieg luźny do 4h 
- błoto pośniegowe do 6h 
- śnieg zajeżdżony może 
występować jako warstwa nie 
utrudniająca ruchu do 6h 
- zaspy – nie dopuszcza się 

- gołoledź do 3h 
- szron do 3h 
- szadź do 3h 
- śliskość pośniegowa do 4h 
- lodowica do 4h 

 
Na podstawie umowy na kompleksowe utrzymanie dróg krajowych w GDDKiA O/Gdańsk na 
terenie działania Rejonu w Tczewie prace prowadzi firma ZABERD S.A. ul. Bystrzycka 24,  
54-215 Wrocław. 
 
Telefony kontaktowe do Dyżurnych Akcji Zima Wykonawcy (czynne całodobowo): 
OD Malbork tel. 518 214 969 
 
Bezpośredni kontakt z przedstawicielami GDDKiA (czynne całodobowo): 
Punkt Informacji Drogowej – 19 111  
 
Pracownicy rejonu w Tczewie (w dni robocze w godzinach urzędowania): 
OD Malbork tel. 55 272 20 48; 602 530 267 
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Powiat Malborski – Wydział Infrastruktury i Inwestycji w Malborku odpowiedzialny jest za 
utrzymanie i administrowanie następujących dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole: 
1) droga nr 2930G odcinek Królewo – Janówka (standard IV) 
2) droga nr 2931G Królewo – Kaczynos – Ząbrowo (standard IV) 
3) droga nr 2935G odcinek Ząbrowo – do mostu  (standard V) 
4) droga nr 2934G Ząbrowo – Błotnica (standard V) 
5) droga nr 2932G Kaczynos – Stare Pole (standard V) 
6) droga nr 2933G odcinek Stare Pole – do końca zabudowań (standard V) 
7) droga nr 2907G Królewo – Klecie – Krzyżanowo – Stalewo (standard IV) 
8) droga nr 2909G Kraszewo – Parwark (standard V) 
9) droga nr 2936G odcinek Stare Pole – Złotowo – do gr. powiatu malborskiego (standard IV) 
10) droga nr 2914G Stare Pole – Szlagnowo – Kikojty (standard V) 
11) droga nr 2908G Kławki – Szlagnowo (standard V) 
12) droga nr 2912G Złotowo – Śledziówka (standard V) 
13) droga nr 2910G Szaleniec – Rozgart (standard V) 
14) droga nr 2911G Stare Pole – Fiszewo (standard V) 
 
Opis standardów: 

Standard 
Opis stanu utrzymania dróg w sezonie 

2022 

Dopuszczalne odstępstwa od 
standardu 

Po ustaniu 
opadów śniegu 

Od stwierdzenia 
występowania 

zjawisk 

IV 

- jezdnia odśnieżona na całej szerokości, 
- jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu (drogi 
łączące drogi powiatowe z siedzibą gmin oraz 
pomiędzy siedzibami gmin, po których 
odbywa się regularna komunikacja 
autobusowa i dowóz dzieci do szkół). 

- zaspy i przerwy z 
tego powodu w 
komunikacji – do 8 
godzin, 
- później mogą 
wystąpić: języki 
śniegowe, śnieg 
luźny i zajeżdżony 

W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź  
do 8 godz. 
- śliskość 
pośniegowa  
do 10 godz. 
- lodowica 
 do 8 godz. 

V 

 
- jezdnia odśnieżona co najmniej na jednym 
pasie ruchu z wykonaniem mijanek, 
- jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu (drogi 
łączące drogi powiatowe z siedzibą gmin oraz 
pomiędzy siedzibami gmin, po których 
odbywa się regularna komunikacja 
autobusowa i dowóz dzieci do szkół). 
 

- zaspy i przerwy z 
tego powodu w 
komunikacji – do 24 
godzin, 
- później mogą 
wystąpić: języki 
śniegowe, śnieg 
luźny i zajeżdżony 

W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź  
do 8 godz. 
- śliskość 
pośniegowa  
do 10 godz. 
- lodowica 
 do 8 godz. 

Pracownik pełniący dyżur zimowy: Agnieszka Radkiewicz 607 262 946 
a) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r. 
b) od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

24 godziny na dobę, z wyłączeniem dni roboczych od godziny 7.00 do godziny 15.00 
 
W dni robocze od godziny 7.00 do godziny 15.00 pracownicy Wydziału Infrastruktury i Inwestycji, 
Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork: 
tel. 55 646 04 79 
tel. 55 646 04 436 
tel. 55 646 04 408 
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Gmina Stare Pole odpowiedzialna jest za utrzymanie i administrowanie dróg gminnych oraz dróg 
wewnętrznych należących do Gminy Stare Pole. 
 
W tym celu wykorzystany będzie posiadany przez gminę sprzęt (ciągniki z pługami do śniegu oraz 
piaskarki). Udział w zimowym utrzymaniu dróg i chodników będą mieli zatrudnieni pracownicy. 
W sytuacjach ekstremalnych będziemy korzystać z usług zewnętrznych.  
 
Standardy zimowego utrzymania dróg w Gminie Stare Pole: 
 

Standard 
Opis stanu utrzymania 

dróg 
dla danego standardu 

Dopuszczalne 
odstępstwa od 

standardu. 
  

Po ustaniu opadów 
śniegu 

Dopuszczalne  
odstępstwa od  

standardu. 
  

Od stwierdzenia 
występowania zjawisk 

IV 

Jezdnia odśnieżona na 
całej szerokości, jezdnia 
posypana w miejscach 
szczególnie 
niebezpiecznych, na 
odcinkach decydujących 
o możliwości ruchu. 

Dotyczy jedni i poboczy: 
- luźny - do 8 godz.; 
- zajeżdżony – występuje; 
- języki śnieżne – 
występuje; 
-zaspy – do 8 godz. 
 
Dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 8 godz. 
 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź - do 8 godz.; 
- śliskość pośniegowa - do 10 
godz.; 
- Lodowica - do 8 godz. 

V 

Jezdnia odśnieżona w 
miejscach zasp, 
odśnieżony, co najmniej 
jeden pas ruchu z 
wykonaniem mijanek. 
Jezdnia posypana na 
odcinkach decydujących 
o możliwości ruchu. 

- luźny do 16 godz.; 
- zajeżdżony – występuje; 
- nabój śnieżny – 
występuje; 
- zaspy – występują. 
 
Dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 24 godz. 
 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź pośniegowa  
- do 8 godz. 
 

VI 

Jezdnia zaśnieżona. 
Prowadzi się 
interwencyjne 
odśnieżanie w 
zależności od potrzeb. 
Jezdnie posypane po 
odśnieżaniu  
w miejscach 
wyznaczonych. 

- luźny - występuje.; 
- zajeżdżony – występuje; 
- nabój śnieżny – 
występuje; 
- zaspy – występują. 
 
Dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 48 godz. 
 

W miejscach wyznaczonych  
- wszystkie rodzaje śliskości 
po odśnieżeniu - do 12 godz. 

 
Kolejność odśnieżania: 

1. w pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi gminne, którymi odbywają się przewozy 
szkolne – standard IV, V; 

2. drogi będące w zarządzie Gminy Stare Pole łączące miejscowości  - standard V; 
3. drogi wewnętrzne, stanowiące własność Gminy Stare Pole stanowiące dojazd do 

budynków mieszkalnych – standard VI.  
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Sprzęt kierowany będzie również w miarę potrzeb i zgodnie ze zgłoszeniami telefonicznymi.  
 
W wypadku skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych dopuszcza się przekroczenie 
ustalonych standardów docelowych i odstępstwa od nich. 
 
Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz uchwałą nr XI/102/2019 Rady 
Gminy Stare Pole z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole, właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku 
publicznego, w tym chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 
 
Pracownicy pełniący dyżur zimowy w dni robocze (poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 7.30-
15.30; środa: 7.30-17.00; piątek: 7.30-14.00) – Aleksandra Kiliszewska, tel. 55 271 35 32  
wew. 704. 
 
W celu ułatwienia Państwu kontaktu z pracownikiem odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie 
dróg uruchomiony został dodatkowy numer telefoniczny do zgłoszeń  
sms-owych:  tel. 451 117 073 
 
 

 
 

Wójt Gminy Stare Pole 
Marek Szczypior 
Dokument podpisany kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym 

 
 
 
 
 
 
 

https://biuletyn.net/starepole/fls/bip_pliki/2015_10/BIPF523165ABFEFF6Z/uchwala_nr_x_55_2015.pdf
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