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Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg mają 

na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń 

w ruchu drogowym, wywołanych głównie czynnikami 

atmosferycznymi występującymi przy obniżonych 

temperaturach powietrza. Kluczowym aspektem jest 

właściwe przygotowanie techniczno-organizacyjne służby 

drogowej. Zadania realizowane są w oparciu o coroczny 

plan operacyjny uwzględniający zarówno konieczne 

prace przygotowawcze, jak również kontrolne w zakresie 

sprawdzenia gotowości jednostek terenowych.

Strefy rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg
Ważnym elementem tworzenia planów jest właściwe 

rozpoznanie ryzyka pogodowego i zagrożeń, jakie ono 

niesie, dlatego GDDKiA we współpracy z IMiGW 

w 2014 r. przygotowała „Mapy stref rozpoczęcia zimowe-

go utrzymania”. Jest to kluczowy etap tworzenia harmo-

nogramu zadań dla jednostek terenowych. Różnorodność 

ukształtowania terenu kraju oraz zachodzące zmiany w kli-

macie spowodowały, że wyodrębnionych zostało sześć 

stref (rys. 1). Na podstawie obserwacji średniodobowej 

temperatury powietrza poniżej 0°C występującej w latach 

1981-2013 stworzona została mapa przedstawiająca strefy 

o różnych datach rozpoczęcia sezonu zimowego, umożli-

wiając GDDKiA wprowadzenie działań optymalizujących.

Ustalenie właściwych terminów w poszczególnych 

strefach rozpoczęcia sezonu zimowego (tab. 1) pozwoliło 

jednocześnie na optymalne przygotowanie się do wyko-

nania ostatnich przedsezonowych zabiegów zabezpiecza-

jących, takich jak:

• remonty nawierzchni jezdni i poboczy, ze szczególnym 

uwzględnieniem uszkodzeń krawędzi jezdni oraz pęk-

nięć nawierzchni,

• przygotowanie poboczy do sprawnego odprowadzenia 

wody, szczególnie w rejonie łuków,

• przegląd zadrzewienia przydrożnego, tak by ograniczyć 

możliwość wystąpienia powalonych drzew pod napo-

rem mokrego śniegu.

Prace przygotowawcze do sezonu zimowego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzy-

muje prawie 19 000 km dróg krajowych (z wyjątkiem 

odcinków tych dróg przebiegających przez miasta 

na prawach powiatu). W obliczu takiego obszaru 

działania przygotowania do zimy rozpoczynają się więc 

już przed sezonem zimowym. Wtedy drogi krajowe 

oceniane są pod kątem technicznym – sprawdzany jest 

stan nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających. 

W razie konieczności zlecane są prace o charakterze 

utrzymaniowym, np. remonty cząstkowe, a także udroż-

nienie rowów i ścieków przykrawężnikowych, które 

odpowiadają za sprawne odprowadzanie wody z po-

wierzchni jezdni. Dokonuje się przeglądu zadrzewienia, 

usuwane są też osłabione lub martwe gałęzie i konary 

Zimowe utrzymanie 
dróg i mostów 
– standardy GDDKiA 

Jeszcze przed 
nastaniem zimy 
GDDKiA dopina 
na ostatni 
guzik wszystkie 
kwestie związane 
z utrzymaniem 
dróg w tym 
okresie. Wymaga 
to koordynacji 
wielu jednostek 
i przygotowania 
mnóstwo spe-
cjalistycznego 
sprzętu. W arty-
kule przedsta-
wiamy szczegóły 
przygotowań 
do „akcji zima”.

Strefa

Średnia data 

początku sezonu 

zimowego

Średnia

data końca sezonu 

zimowego

Średnia długość 

sezonu zimowego

[dni]

Data pierwszego 

dnia z Tśr. < 0oC

Data ostatniego 

dnia z Tśr < 0oC

I 16.11 22.03 127 4.10 30.04

II 25.11 15.03 94 1.10 30.04

III 4.12 3.03 77 15.10 24.04

IV 13.12 4.03 70 14.10 16.04

V 22.12 23.02 55 18.10 13.04

VI 1.01 22.02 32 1.11 13.04

Tab. 1. Terminy rozpoczęcia sezonu zimowego w poszczególnych strefach
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Rys. 1. Mapy stref rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg

drzew, które pod naporem śniegu mogłyby zagrozić 

bezpieczeństwu podróżujących.

Dzięki działaniom z tak dużym wyprzedzeniem sprzęt do zi-

mowego utrzymania dróg krajowych jest gotowy jeszcze 

przed opadami śniegu: około 2400 pługów i 1400 solarek, 

oraz ok. 430 tys. ton soli drogowej w prawie 290 maga-

zynach. Na działania związane z zimowym utrzymaniem 

GDDKiA w sezonie 2017/2018 planuje wydać ok. 440 mln zł.

Prace w szczególności ściśle związane z odśnieżaniem 

i usuwaniem śliskości prowadzone są w trybie 24-go-

dzinnym 7 dni w tygodniu przez 16 oddziałów GDDKiA. 

Działaniami na drogach kierują 104 Rejony, 273 Obwody 

Drogowe, do zadań których należą m.in.: skompletowanie 

sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zgromadzenie 

materiałów do zwalczania śliskości zimowej, w tym 

chlorku sodu i materiałów uszorstniających niezbędnych 

do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

W sezonie zimowym 2017/2018 GDDKiA planuje zużyć 

około:

• 461,0 tys. mg soli drogowej,

• 3,6 tys. mg chlorku wapnia,

• 83,0 mg materiałów uszorstniających.

Jak powinna wyglądać droga,
czyli zimowe standardy
Standard I przewiduje, że jezdnie powinny być odśnieżo-

ne i odlodzone na całej powierzchni, łącznie z utwardzo-

nymi poboczami. Po ustaniu opadów luźny śnieg może 

pozostawać na drodze do 4 godzin, a błoto pośniegowe 

– do 6 godzin. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwi-

dowane w ciągu 3 godzin od stwierdzenia występowania 

zjawiska. Służby przystępują do działania jeszcze przed 

wystąpieniem zjawiska, zwłaszcza jeśli drogi są mokre, 

a prognoza przewiduje spadek temperatury poniżej zera. 

Standard II różni się od powyższego tym, że na jezdni 

dopuszcza się warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości 

nieutrudniającej ruchu.

W standardzie III jezdnie powinny być odśnieżone 

na całej szerokości, ale śliskość zimowa powinna być 

zlikwidowana tylko na skrzyżowaniach, przejazdach 

kolejowych, odcinkach dróg o pochyleniu ponad 

4% i przystankach autobusowych. Na trasie dopuszcza się 

występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu, co może 

utrudniać ruch samochodów osobowych. Warstwa 

zajeżdżonego śniegu oraz ewentualne zaspy powinny 

zostać usunięte w ciągu 6 godzin. Oznacza to w praktyce, 

że solarki obsługują tylko najbardziej wrażliwe miejsca 

trasy. 
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16 Rys. 2. Mapa zimowego utrzymania dróg krajowych

ne – w zależności od typu spodziewanej lub już występu-

jącej śliskości stosuje się odpowiednie metody i wydatki 

jednostkowe (dawki) materiałów chemicznych do 

posypywania zapobiegawczego oraz likwidacji cienkich 

warstw lodu i śniegu. Na potrzeby operacyjne zainstalo-

wano ok. 890 kamer oraz ok. 500 stacji meteorologicz-

nych. Z urządzeń tych otrzymywane są następujące dane:

• podgląd na drogi krajowe,

• pomiar temperatury i wilgotności powietrza,

• pomiar temperatury nawierzchni,

• pomiar siły i kierunku wiatru. 

Artykuł przygotowany na podstawie materiałów GDDKiA.

Informacje o warunkach ruchu przez całą dobę
W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej 

(PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują 

je ich użytkownikom oraz środkom masowego przekazu. 

Informacje umieszczane są także na stronie interneto-

wej www.gddkia.gov.pl, w zakładce „Serwis dla kierow-

ców”. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych 

panujących na drogach krajowych podawane są również 

pod całodobowym numerem Informacji Drogowej 

GDDKIA 19 111.

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki 

którym może podejmować również działania prewencyj-

Obwód Utrzymania Autostrady w Pruszkowie
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Odcinki koncesyjne

Legenda

Utrzymanie wskaźnikowe
Standard I

Standard II

Standard III

Granice administracyjne


