
INFORMACJA 

dot. zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Toruńskiego        

w sezonach 2019/2020 i 2020/2021 

   

Obowiązek zimowego utrzymania dróg wynika z art. 19, ust. 1, 2 pkt. 3 i art. 20 

pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z 

późn. zmianami). Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg 

zaliczonych do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Toruńskiego 

Ziemskiego o  łącznej  długości  302,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania 

i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (zarządzenie nr 46 Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. – Dz.U. MTiGM Nr 10 z 26.10.1994r. – 

załącznik nr 1), zimowym utrzymaniem zostanie objętych 288,3 km dróg: w IV 

(m.Chełmża), V standardzie utrzymania z wyłączeniem następujących odcinków 

dróg: 

Nr 1629C Trzebcz Szlachecki ÷ Głuchowo  na odc 0,767 km (naw. grunt.) 

Nr 2001C Zławieś Mała ÷ Zarośle Cienkie na odc 4,433 km (cała) 

Nr 2027C Morczyny ÷ Kamionki Małe  na odc 0,440 km (ośr. wypoczynkowy.) 

Nr 2033C Cierpice ÷ Rojewo ÷ Inowrocław na odc 5,138 km (cała) 

Nr 2034C Chorągiewka ÷ Glinki   na odc 1,570 km (cała) 

Nr 2035C Młyniec ÷ Jedwabno ÷ Toruń  na odc 1,031 km (z wyjątkiem doj. do posesji 

 Jedwabno - Grębocin) 

Nr 2049C Nieszawa ÷ Brzeźno   na odc 0,722 km (cała) 

Całkowita długość wyłączonych odcinków wynosi 14,1 km. 

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg (ZUD) w poszczególnych 

gminach wynosi:  

Miasto Chełmża      –   5,2 km  100,0% 

Gmina Chełmża      – 72,3 km   98,4% 

Gmina Czernikowo      – 54,1 km    98,7% 

Gmina Lubicz      – 30,7 km    96,6% 

Gmina Łubianka      – 31,0 km   100,0% 

Gmina Łysomice      – 37,9 km    98,9% 

Gmina Obrowo      – 25,2 km  100,0% 

Gmina Zławieś Wielka     – 32,5 km    87,8% 



Systematyczne zwalczanie śliskości wykonywane będzie podobnie jak 

w latach ubiegłych na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym powyżej 3%, 

na łukach poziomych,  a także w obrębie skrzyżowań z koleją i skrzyżowań z innymi 

drogami twardymi. Priorytetowo traktowane będą drogi, po których odbywa się ruch 

środków komunikacji zbiorowej publicznej, dowóz dzieci do szkół oraz obszary 

zurbanizowane, na których występują chodniki. 

W dniu 05.09.2019r. ukazało się ogłoszenie w Biuletynie Zamówień 

Publicznych o przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu 

Toruńskiego w sezonach zimowych 2019/2020r ÷ 2020/2021r tj. na 2 sezony. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.09.2019r. i po wybraniu ofert podpisano umowy 

z wykonawcami. 

Z uwagi na rozległość terenu powiatu sięgającą do 80 km oraz potrzebę 

szybkiej i równoczesnej reakcji na całej sieci dróg powiatowych objętej zimowym 

utrzymaniem, PZD dokonał obszarowego podziału sieci na zadania: 

Zadanie 1 - teren gminy Czernikowo - wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe GLOTOR Sp. z o.o. Głogowo, u. Warszawska 12, 

Zadanie 2 - teren gminy Obrowo - wykonawca: PHU AgroPower, Sambor 

Filarski, Zębowo 104, 87-126 Obrowo, 

Zadanie 3 - teren gminy Lubicz, Wielka Nieszawka - wykonawca: Zakład 

Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa, Rogowo 23. 

87-162 Lubicz 

Zadanie 4 - teren gminy Łysomice - wykonawca: Zakład Drogowo-Budowlany Sp. 

z o.o. spółka komandytowa, Rogowo 23. 87-162 Lubicz, 

Zadanie 5 - teren gminy Łubianka - wykonawca: Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. 

Pigża, ul. Wojewódzka 3A, 87-152  Łubianka, 

Zadanie 6 - teren gminy Zławieś Wielka - wykonawca: Transbruk Barczyńscy Sp. 

z o.o. Pigża, ul. Wojewódzka 3A, 87-152  Łubianka, 

Zadanie 7 - teren gminy Chełmża - wykonawca: Dróg Tech Stanisław 

Kaczmarski, ul. Grzegorz 38, 87-140 Chełmża 

Zadanie 8 - teren miasta Chełmża - wykonawca: Dróg Tech Stanisław 

Kaczmarski, ul. Grzegorz 38, 87-140 Chełmża 

Zadanie 9 - teren powiatu w zakresie odśnieżania chodników (obszar gmin: 

Lubicz, Obrowo, Czernikowo) - wykonawca: Usługi Agrotechniczne 



GRAMEN Jarosław Lisiński, Silno, ul. Wiślana 20, 87-125 Osiek nad 

Wisłą, 87-152  Łubianka. 

Wykonawcy robót w zawartych umowach zostali zobowiązani do 

przygotowania mieszanki uszarstniającej (piaskowo-solnej) z materiałów 

zakupionych przez PZD, oraz do podstawienia gotowego do akcji sprzętu, nie później 

niż w ciągu 2 godzin od wezwania. Jednocześnie w celu sprawnego zarządzania 

pracującym sprzętem zainstalowany jest system monitorujący GPS. Do posypywania 

mieszanką dróg i ich odśnieżania planowane jest zaangażowanie: 

- 12 pługopiaskarek samochodowych zamontowanych na samochodach ciężarowych  

i ciągnikach rolniczych o dużej mocy, 

-    7 pługów śnieżnych ciągnikowych i samochodowych, 

-  15 ładowarek. 

Dodatkowo w razie potrzeby będzie wysyłany do walki ze śniegiem sprzęt 

ciężki z wynajmu. 

Do prawidłowego funkcjonowania zimowego utrzymania dróg na terenie 

powiatu przy drogach powiatowych zabezpieczono; z zeszłego sezonu 1100 ton 

mieszanki zimowej, a także 300 ton soli drogowej i 2 500 ton piasku w drodze 

niedawno przeprowadzonego postępowania przetargowego. Obecnie na placach 

składowych Wykonawców, do końca tego roku, do wykorzystania jest 150 Mg soli 

oraz 500 Mg piasku. 

W ramach prac przygotowawczych do nadchodzącej zimy wykonane zostały 

remonty cząstkowe nawierzchni dróg, wodościeki oraz sprawdzono stan urządzeń 

odwadniających takich jak: studzienki kanalizacyjne, korytka ściekowe, przepusty.  

W celu sprawnego kierowania akcją zimową wprowadzone zostaną dyżury 

zimowe, które będą pełnione przez pracowników PZD w godz. 400÷2100 w siedzibie 

Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul.Polna 113 w zależności od potrzeb.  

Ważniejsze telefony: 

Dyżurny ZUD:              – 56 66 44 775  

         – 609 361 120 

Wojciech Sobótka – Kierownik Służby Liniowej     – 601 923 769  

Ryszard Gilewski – Dyrektor PZD        – 605 732 582 


