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STAROSTA NOWODWORSKI 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
ul. Ignacego Paderewskiego 1 B 

Nowy Dwór Mazowiecki, 23 .O 1.20 l 9r. 

Sz. P. Elżbieta Kapałka 
Radna Powiatu Nowodworskiego 

Dotyczy: zapytania Radnego Powiatu - 4/2018 z dn. 15.0l.2019r. P. Elżbiety Kapałki oraz zapytania 
z dnia 13. O 1.2019 przekazanego do Starosty Powiatu Nowodworskiego 

W nawiązaniu do złożonych zapytań Starosta Nowodworski informuje, iż w ramach 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w 
zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 została zawarta umowa 
nr IDP .273.31.2018 z dn. 20.11.2018r. z firmą: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Czosnowie, 
05-152 Czosnów, ul. Rolnicza 19. 

W ramach umowy wykonywane są usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na 
terenie gminy Czosnów i Leoncin, zgodnie z przyjętymi standardami utrzymania dróg na 
terenie powiatu nowodworskiego. W części objętej zadaniem znajduje się - 55,53 km dróg. 
Ad. 1. 
Droga powiatowa nr 4134W Kampinos - Górki - Dąbrowa utrzymywana w standardzie III na 
odcinku o dł. 10,85 km oraz w standardzie IV na odcinku o dł. 2,0 km. Całkowita dł. drogi: 
12,85 km. Standard III utrzymania zakłada: jezdnie odśnieżoną na całej szerokości oraz 
posypana na skrzyżowaniach z drogami, odcinkach o pochyleniu > 4%, przystankach 
autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. Przyjęta długość drogi w 
zwalczaniu śliskości (posypywaniu) wynosi 7,0 km. Dopuszczalne odstępstwa od standardu: 
po ustaniu opadów śniegu - luźny do 6 godzin, zajeżdżony - występuje, zaspy, języki śniegowe 
lokalnie do 6 godzin, utrudnienia dla samochodów osobowych. Ponadto, dopuszczalne 
odstępstwo po stwierdzeniu występowania zjawisk: gołoledź, szron, szadź, lodowica - 5 
godzin. 
Standard IV utrzymania zakłada: jezdnie odśnieżoną na całej szerokości oraz posypana na 
odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczalne odstępstwa od standardu: po 
ustaniu opadów śniegu - luźny, zajeżdżony, zaspy - występuje do 8 godzin, dopuszcza się 
przerwy w komunikacji. Ponadto, dopuszczalne odstępstwo po stwierdzeniu występowania 
zjawisk: gołoledź, lodowica - 8 godzin. 

Ad. 2. 
Droga powiatowa nr 2401 W Secymin Polski - Nowiny - Leoncin - Nowe Grochale jest 
utrzymywana w standardzie II na odcinku 14,81 km. Standard II utrzymania zakłada: jezdnie 
odśnieżoną na całej szerokości oraz posypana na całej długości. Dopuszczalne odstępstwa od 
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standardu: po ustaniu opadów śniegu - luźny do 4 godzin, błoto pośniegowe do 6 godzin, 
zajeżdżony - cienka warstwa nie utrudniająca ruchu. Ponadto, dopuszczalne odstępstwo po 
stwierdzeniu występowania zjawisk: gołoledź, szron, szadź - 3 godziny, lodowica-4 godziny. 

Dla powyższych czynności - odśnieżania oraz zwalczania śliskości przyjęto: średnią 
szerokość odśnieżania i zwalczania śliskości - 6 m oraz średnią prędkość pojazdu płużonego 
30 km/h. 

Uwagi dotyczące nienależytego wykonywania powyższych czynności, niezgodnych z 
obowiązującymi standardami utrzymania, przez podmiot z którym Zarządca drogi zawarł 
umowę można zgłaszać do pracowników Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych 
Starostwa. Pracownicy pełnią dyżury telefoniczne: w dni robocze w godzinach pracy ( pon. 
9:00- 17:00, pozostałe dni tygodnia 8:00- 16:00) tel. (22) 765-32-24, fax (22) 765-32-79. 
Po godzinach pracy i w dni wolne od pracy: tel. 784-676-436 lub 668 - 616 - 028. 
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