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Plan zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie                            

Gminy Rejowiec Fabryczny w sezonie 2021 – 2022. 

 

Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny 

obejmuje 4 części: 

 

 Część I zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw: 

Wólka Kańska, Wólka Kańska-Kolonia, Kanie. 

 Część II zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw: 

Kanie-Stacja, Liszno-Kolonia, Liszno, Leszczanka, Wólka Kańska-Kolonia, Toruń – 

Osowiec, Zalesie Kańskie, Gołąb. 

 Część III zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw:  

Józefin, Krasne, Zalesie Krasieńskie, część Zalesia Kańskiego, Pawłów, Krzywowola. 

 Część IV zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw:    

Gołąb, Toruń. 

  

Zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie) obejmuje: 

 

a) drogi gminne: Kanie – Krasne (104602L), centrum m. Kanie (104601L). 

b) drogi gminne na terenie miejscowości: Kanie-Stacja,  Liszno-Kolonia (112776L),  Liszno, 

Wólka Kańska (104600L) , osiedle Kanie-Stacja (ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Lipowa 

115781L, ul. Modrzewiowa 122400L), Wólka Kańska-Kolonia (115768L, 122395L). 

c) drogi gminne w miejscowościach: Pawłów (ul. Szkolna 104606L, ul. Łączna 104604L, ul. 

Pastownie 115754L, ul. Kulikowa 115756L, ul. Cmentarna 115757L), Józefin (104603L), 

Krzywowola (115753L, 115751L, 115749L), Krasne (115787L, 115762L, 115761L), 

Zalesie Kańskie (104605L) 

d) drogi gminne w miejscowości: Toruń (115772L), Gołąb (Nikodemówka 115771L). 

 

Standardy oraz wykaz dróg według poszczególnych standardów na terenie Gminy Rejowiec 

Fabryczny: 

 

1. Standard IV –  drogi asfaltowe na terenie gminy 
2. Standard V  –   drogi na terenie gminy (sołectwa) 
3. Standard VI –  pozostałe odcinki dróg  gminnych 

 

 

1. Wykaz dróg na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny według IV standardu – drogi asfaltowe: 

 

 Wólka Kańska dz. nr 558 – droga Nr 115766 L 

 Wólka Kańska dz. nr 868, 479/1, 358, 507 – droga Nr 115767 L 

 Wólka Kańska Kolonia dz. nr 371, 278 – droga Nr 115768 L 

 Wólka Kańska Kolonia dz. nr 26, 130, 170 – droga Nr 115770 L 

 Kanie dz. nr 298, 877 – droga Nr 115765 L 

 Kanie (centrum) – droga Nr 104601 L 

 Kanie - Stacja – Liszno Kolonia dz. nr 199/1 – droga Nr 112776 L 



 Kanie - Stacja – Liszno (Połanek) dz. nr 189 – droga Nr 115777 L 

 Kanie - Stacja dz. nr 197 – droga Nr 115781 L 

 Kanie – Stacja dz. nr. 122/3, 314/1, Kanie dz. nr. 500 – droga Nr 122400L 

 Gołąb dz. nr 344 – droga Nr 115771 L 

 Kanie – Gołąb – droga Nr 104599 L 

 Kanie – Krasne – droga Nr 104602 L 

 Liszno – Wólka Kańska – droga Nr 104600 L 

 Liszno dz. nr 342 – 115776 L 

 Liszno dz. nr. 338, 318 – droga Nr 115775L 

 Liszno – Kolonia dz. nr. 331, 330 – droga Nr 122445L 

 Józefin – droga Nr 104603 L 

 Zalesie Kańskie – droga Nr 104605 L 

 Krasne (Olendry) dz. nr 176 – droga Nr 115762 L 

 Krasne dz. nr 77 – droga Nr 115761 L 

 Zalesie Krasieńskie dz. nr 108 – droga nr 115745 L 

 Pawłów (ul. Szkolna) – droga Nr 104606 L 

 Pawłów (ul. Łączna) – droga Nr 104604 L 

 Pawłów (ul. Cmentarna) – droga Nr 115757L 

 Pawłów (ul. Pastownie) – droga Nr 115754 L 

 Krzywowola dz. nr 79 – droga Nr 122404 L 

 Toruń dz. nr. 583 – droga Nr 115772L 

 Wólka Kańska dz. nr 868, 479/1, 358, 507 – droga Nr 115767 L 

 Leszczanka dz. nr. 166 – droga Nr 115747L 

 

2. Wykaz dróg na terenie gminy (sołectwa) według V standardu: 

 

 Kanie – Stacja dz. nr 226, 188 – droga Nr 122417 L 

 Liszno dz. nr 318 – droga Nr 122488 L 

 Liszno Kolonia dz. nr 363/2 droga Nr 122447 L 

 Liszno Kolonia dz, nr 141 droga Nr 122451 L 

 Toruń dz. nr 778 – droga Nr 122436 L 

 Toruń dz. nr 626 – droga Nr 122434 L 

 Józefin dz. nr 237 – droga Nr 115759 L 

 Krasne dz. nr 472 – droga Nr 115759 L 

 Pawłów dz. nr 1216 (ul. Kulikowa) – droga Nr 122479 L 

 Krzywowola dz. nr 64, 165 – droga Nr 115751 L 

 Krzywowola dz. nr 202 – droga Nr 115750 L 

 Krzywowola dz. nr 94, 110 – droga Nr 115753 L 

 Krzywowola dz. nr 137 – droga Nr 115752 L 

 

 

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego 

wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu i winno być wykonane wg 

następujących standardów: 

 jezdnia odśnieżona na całej szerokości, 

 śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą w 

stosunku wagowym 70-30% w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) za wyraźną 

zgodą Zamawiającego. 



 

Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, 

zjazdach, przystankach autobusowych i miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych. 

 

Odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej będzie realizowane poprzez użycie sprzętu 

mechanicznego. Przez sprzęt należy rozumieć: równiarkę, ciągnik gąsienicowy lub kołowy, samochód 

ciężarowy, ładowarkę, koparko - ładowarkę – wyposażone w pług śnieżny z regulowaną wysokością 

ustawienia pługa śnieżnego i skośnym położeniem narzędzia roboczego w stosunku do kierunku jazdy 

o mocy równej lub powyżej 80 KM. 

 

Do posypywania Wykonawca używa materiałów własnych. Do obowiązków Wykonawcy należy także 

odpowiednie przechowywanie i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej.  

 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia odpowiedzialnego w tej sprawie 

pracownika urzędu gminy oraz sołtysów poszczególnych sołectw. W przypadku jednoczesnego 

zgłoszenia zapotrzebowania kilku sołectw z danej części, czas pracy w pierwszej dobie odśnieżania 

należy podzielić proporcjonalnie na poszczególne sołectwa. O kolejności odśnieżania dróg na terenie 

sołectwa decyduje odpowiedzialny w tej sprawie pracownik urzędu gminy oraz sołtys mając na 

uwadze ważność drogi oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy zestawienie wykonanych prac określające 

liczbę godzin pracy 1 raz w tygodniu. 

 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią ilość sprzętu oraz obsługi w celu należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 


