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Wprowadzenie
Gmina Czersk w sezonie zimowym 2019/2020 administruje siecią 295 km dróg gminnych w tym
na terenie miasta 41 km. Nasze działania związane z zimowym utrzymaniem obejmują teren
18 sołectw i teren miasta.
Bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg sprawuje inspektor Urzędu Miejskiego
Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Maciej Ringwelski tel. 52 395 48 38 tel. kom. 607 864 107.
1. Standard zimowego utrzymania dróg
Odśnieżanie dróg utwardzonych odbywa się systemem interwencyjnym na całej szerokości
jezdni. Utrudnienia mogą występować w postaci luźnego śniegu i zasp do 6 godzin po ustaniu
opadów. Dopuszcza się zaleganie na jezdni warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości
nie utrudniającej ruchu samochodów osobowych. Zwalczanie śliskości zimowej odbywać się
będzie przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych dostosowanych do warunków
pogodowych (mieszanka solno-piaskowa). Utrudnienia w miejscach wyznaczonych
do posypywania mogą występować od 5 do 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego
śliskość i tak przy gołoledzi, szronie, szadzi, lodowicy do 5 godzin, a poślizgu pośniegowego
do 6 godzin.
2. Uwagi ogólne
Zakres prac, przy założeniu średnich warunków zimowych, dostosowany będzie
do przydzielonych nakładów finansowych oraz dysponowanej ilości sprzętu i materiału.
Wykonawcami robót związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej będą firmy
wyłonione w drodze przetargu.
W warunkach klimatycznych występujących na naszym terenie głównym zagrożeniem
dla ruchu jest śliskość zimowa. Zadaniem firmy będzie łagodzenie niesprzyjających warunków
poruszania się po drogach zimą. Występowanie śliskości zimowej jest zjawiskiem tak
rozległym, że natychmiastowa jej likwidacja jest niemożliwa, a w niesprzyjających warunkach
np. opad marznącego deszczu w temperaturze poniżej -10°C są zjawiskami, wobec których
można tylko w nieznacznym stopniu poprawić warunki ruchu.
Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg gminnych
w okresie zimowym, niezbędne jest dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków.
Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego oraz
niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu
na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.
3. Stan istniejący
Na obecny sezon zimowy Gmina Czersk przygotowała 600 ton mieszanki solno-piaskowej,
która jest składowana przy ul. Klaskawskiej 23 w Złotowie. Dla Wykonawcy świadczącego
usługi na terenie sołectwa Rytel i sołectwa Zapędowo jest składowana na terenie przy
oczyszczalni ścieków na ul. Jatowskiej w Rytlu.
Jak co roku w ramach zawartego Porozumienia ze Starostą Chojnickim, Gmina przejęła
zadania związane z zimowym utrzymaniem nieutwardzonych dróg powiatowych:
− nr 2604G Przyjaźnia – Łąg
- 3,4 km,
− nr 2607G Ustronie – Rzepiczna
- 5,9 km,
− nr 2608G Czersk - Klaskawa - Mosna (od torów)
- 6,1 km,
− nr 2612G Czersk – Łukowo
- 2,8 km,
− nr 2613G Mokre - Gotelp
- 5,3 km,
− nr 2614G Pustki - Gotelp
- 2,6 km,
− nr 2615G Odry - Zawada
- 3,8 km,
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− nr 2627G St. kolejowa Rytel - Suszek
- 2,5 km,
− nr 2635G od dr 2626G - Lutom do dr. 2626G
- 3,9 km,
− nr 2636G Zapędowo - Gartki
- 2,4 km,
− ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2605G Czersk – Śliwice - 1,950 km.
Na to zadanie otrzymujemy dotację z budżetu Starostwa Chojnickiego.
Od 01.01.2020 r. drogi powiatowe:
− nr 2608G Czersk – Klaskawa – Mosna (od torów)
− nr 2612G Czersk – Łukowo
− nr 2614G Pustki – Gotelp
− nr 2677G ul. Gen. Bema w Czersku
będą drogami gminnymi.

- 7,322 km,
– 2,8 km,
– 2,6 km,
- 0,853 km,

Jednocześnie od 01.01.2020 r. ul. Szkolna w Czersku – 0,25 km (odcinek od ul. Kościuszki do
ul. Targowej) będzie drogą gminną w zamian za przekazanie Zarządowi Dróg Wojewódzkich
drogi gminnej nr 223042G - ul. Targowej w Czersku.
ŁĄCZNOŚĆ:
Utrzymanie drogi krajowej:
Obwód Drogowy w Bytoni – kier. Mariusz Zamoński
tel. kom. 602 530 150
Utrzymanie dróg Wojewódzkich:
Rejon Dróg w Chojnicach – kier. Krzysztof Deruba
tel. 52 397 32 16, 52 397 20 30, tel. kom. 609 690 792
Dyżurny zimowego utrzymania dróg Baza RDW Chojnice
tel. 52 397 32 16, 52 397 20 30
Utrzymanie dróg powiatowych:
Dyrektor - Maciej Kempiński
tel. 52 39 66 571, tel. kom. 609 966 501
Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej - Klemens Rulewski
tel. kom. 662 245 631
Utrzymanie dróg gminnych:
Wydział Inwestycji i Infrastruktury – Naczelnik - Edmund Krut
tel. 52 395 48 33, tel. kom. 605 272 637
Wydział Inwestycji i Infrastruktury – Z-ca Naczelnika - Przemysław Bloch
tel. 52 395 48 37, tel. kom. 607 036 302
Wydział Inwestycji i Infrastruktury - Maciej Ringwelski
tel. 52 395 48 38, tel. kom. 607 864 107
Wydział Inwestycji i Infrastruktury – Justyna Wozińska
tel. 52 395 48 38
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