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Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń 

ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. 

Ustawa z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi nakłada na służby drogowe obowiązek utrzymania dróg w okresie zimowym. Zakres prac 

prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. 

Poszczególnym standardom ZUD przypisane są minimalne poziomy utrzymania nawierzchni jezdni 

oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości 

zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. 

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych 

i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), 

osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.  

Drogi wojewódzkie utrzymywane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w którym określa się zasady odśnieżania 

i usuwania gołoledzi oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów przy zimowym utrzymaniu dróg. 

Standardy od II do IV zastosowane na drogach wojewódzkich różnią się dopuszczalnymi odstępstwami stanu 

nawierzchni oraz maksymalnym czasem, w jakim skutki wywołane danym zjawiskiem atmosferycznym 

powinny być usunięte. 

 

 

lp. standard 
docelowy stan 

nawierzchni 

dopuszczalne odstępstwa od standardu 

po ustaniu opadów śniegu 
od stwierdzenia występowania 

zjawisk 
 

1 II 

Jezdnia odśnieżona na 
całej szerokości 

Jezdnia posypana na 
całej długości 

• luźny 
• błoto pośniegowe 
• zajeżdżony 
(cienka warstwa nie 
utrudniająca ruchu) 

• 4 godz. 
• 6 godz. 
• występuje 

• gołoledź 
• szron 
• szadź 
• pośniegowa 
• lodowica 

• 3 godz. 
• 3 godz. 
• 3 godz. 
• 4 godz. 
• 4 godz. 

2 III 

Jezdnia odśnieżona na 
całej szerokości 

Jezdnia posypana na: 
skrzyżowaniach z 
drogami 

skrzyżowaniach z koleją 

odcinkami o pochyleniu 
>4% 

przystankach 
autobusowych 

innych miejscach 
ustalonych przez zarząd 
drogi 

• luźny 
• błoto pośniegowe 
• zajeżdżony 

(cienka warstwa nie 
utrudniająca ruchu) 
utrudnienia dla 
samochodów 
osobowych 

• 6 godz. 
• występuje 
• 6 godz. 

w miejscach 
wyznaczonych: 
• gołoledź 
• szron 
• szadź 
• pośniegowa 
• lodowica 

• 3 godz. 
• 3 godz. 
• 3 godz. 
• 4 godz. 
• 4 godz. 

3 

 
IV 

 
 
 
 

Jezdnia odśnieżona na 
całej szerokości 

Jezdnia posypana na 
odcinkach decydujących 
o możliwości ruchu 

• luźny 
• zajeżdżony 
• języki śnieżne 
• zaspy 

Dopuszcza się 
przerwy w komunikacji 
do 8 godz. 

Dopuszcza się 
przerwy w komunikacji 
do 8 godz. 

• 8 godz. 
• występuje 
• występują 
• do 8 godz. 

w miejscach 
wyznaczonych: 
• gołoledź 
• pośniegowa 
• lodowica 

• 8 godz. 
• 10 godz. 
• 8 godz. 



W celu sprawnego kierowania akcją ZUD w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 marca 2023 roku, Zarząd 

Dróg w Bydgoszczy uruchamia w Rejonach Dróg Wojewódzkich punkty informacyjno - dyspozycyjne.  

W zależności od warunków pogodowych przyjmuje się trzy stany gotowości 0, A,B oraz C: 

Stan 0 –  w przypadku dobrych warunków atmosferycznych (dodatnia temperatura podczas całej doby); 

Stan A – w przypadku porannych gołoledzi spowodowanych niską temperaturą oraz przy niewystąpieniu śliskości 

śniegowej; 

Stan  B –   w przypadku normalnych warunkach zimowych od początku okresu zimowego tj. nie intensywnych opadach 

śniegu lub gołoledzi spowodowanej niską temperaturą oraz przy wystąpieniu śliskości śniegowej;  

Stan C - w przypadku intensywnych, ciągłych, długotrwałych opadach śniegu, marznącej mżawki oraz silnych wiatrach. 

Godziny powoływania służby: 

Stan Rejony Dróg Wojewódzkich 

0 Brak dyżuru 

A 400  - 1200 

B 400  - 1200 ;  1200 - 2000 lub 1400-2200 

C Cała doba 

 

W przypadku konieczności zarządza się dyżur całodobowy. 

Kontakt w sprawach Zimowego Utrzymania Dróg oraz szczegółowych informacji w zakresie przejezdności 

udzielają Rejony Dróg Wojewódzkich. 

 
REJON DRÓG 

 
EMAIL 

 
TELEFON ZUD 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu rdw.wlo@zdw-bydgoszcz.pl 
(56) 66 44 035 
(56) 66 44 037 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu rdw.ino@zdw-bydgoszcz.pl 
(52) 357 42 61 
605 533 953 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi rdw.tuch@zdw-bydgoszcz.pl 
(52) 336 12 20 
728 900 930 

Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku rdw.wlo@zdw-bydgoszcz.pl (54) 231 28 50 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl 
(52) 381 37 01 
693 473 164 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl (56) 688 13 73 

 

Dodatkowo na stronie internetowej 

www.geoportal.zdw-bydgoszcz.pl 

można zapoznać się z aktualną sytuacją na drogach 

Na kolejnych stronach przedstawiamy obszar działania poszczególnych Rejonów 

oraz dane kontaktowe. 



















 


