
Aktualizacja 13.03.2019 r. 
 

Przedstawiamy Państwu plan zimowego utrzymania dróg i ulic 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: 
 

1) dk 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+71 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 

3 Jezdnia odśnieżona.  
Zjawiska powodujące śliskość 
usunięte na: 
- skrzyżowaniach z drogami  
o nawierzchni twardej 
- skrzyżowania z liniami 
kolejowymi 
- odcinkach o pochyleniu > 4% 
- przystankach autobusowych 
- innych miejscach ustalonych 
przez zarząd drogi 

- śnieg luźny do 6h 
- śnieg zajeżdżony może 
występować jako warstwa o 
grubości nie utrudniającej 
ruchu samochodów osobowych 
do 6h 
- mogą występować zaspy do 
6h 

W miejscach 
wymienionych  
w kol.2: 
- gołoledź do 5h 
- szron do 5h 
- szadź do 5h 
- śliskość pośniegowa 
do 6h 
- lodowica do 5h 

 
Na podstawie umowy na kompleksowe utrzymanie dróg krajowych w GDDKiA O/Gdańsk na 
terenie działania Rejonu w Tczewie prace prowadzi firma STRZELBUD z Kwidzyna. 
 
Telefony kontaktowe do Dyżurnych Akcji Zima Wykonawcy, czynne całodobowo: 
OD Malbork tel. 55 273 47 13; 721 231 118, fax. 55 272 30 20 
 
Bezpośredni kontakt z przedstawicielami GDDKiA: 
- Punkt Informacji Drogowej – 19 111 całodobowo 
Pracownicy rejonu w Tczewie, w dni robocze w godzinach urzędowania: 
OD Malbork tel. 55 272 20 48; 608 659 143 
 
 
 
 
 
 



Starostwo Powiatowe w Malborku, Wydział infrastruktury i Inwestycji  odpowiedzialne 
jest za utrzymanie i administrowanie następujących dróg powiatowych na terenie Gminy 
Stare Pole: 

1) Stare Pole – (Żuławka Sztumska-Dzierzgoń) 
2) Królewo – Janówka- Kaczynos 
3) Królewo- Kaczynos- Ząbrowo- Fiszewo 
4) Kaczynos – Stare Pole 
5) DP nr 2931G-Stare Pole 
6) Ząbrowo – (Jegłownik) 
7) Ząbrowo – (Kopanka) 
8) Szaleniec – (Rozgart) 
9) Stare Pole – (Fiszewo) 
10) Stare Pole- Kikojty- (Fiszewo) 
11) Królewo – Klecie – Krzyżanowo – Szaleniec – (Stalewo) 
12) Szlagnowo – Kławki 
13) Złotowo – (Szropy) 
14) DK nr 22 – Kraszewo- DP nr 2907G 

 
Bezpośredni kontakt z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Malborku: 
-  w dni robocze w godzinach urzędowania: pon. – pt. godz. 7.00-15.00, tel. 55 273 45 42 
 
Gmina Stare Pole odpowiedzialna jest za utrzymanie i administrowanie dróg gminnych oraz 
dróg wewnętrznych na terenie Gminy Stare Pole. 
 
Za wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Stare Pole od 
12.12.2018 r. odpowiadać będzie firma zewnętrzna oraz pracownicy Urzędu Gminy Stare 
Pole. Sprzęt kierowany będzie w miarę potrzeb i zgodnie ze zgłoszeniami telefonicznymi. 
 
W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi gminne, którymi odbywają się przewozy 
szkolne. 
 
Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz Uchwałą Nr X/55/2015 
Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości  
i porządku na terenie Gminy Stare Pole, właściciele nieruchomości zobowiązani są: 

a) Do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym chodników położonych 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości, wg zasad: 

• Uprzątanie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się 
poprzez zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie innych zanieczyszczeń w sposób 
nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, 

• Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia należy posypać piaskiem lub środkami 
chemicznymi prawnie dopuszczonymi do tego celu. 

Bezpośredni kontakt z przedstawicielami Urzędu Gminy Stare Pole: 
-  w dni robocze w godzinach urzędowania:  
pon., wt., czw., godz. 7.30-15.30; śr., godz. 7.30-17.00; pt., godz. 7.30-14.00,  
tel. 55 271 35 33 w. 35 
- w dni robocze po godzinach pracy Urzędu: tel. 723 525 776 
- w dni wolne od pracy: tel. 723 525 776 


