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1. Podstawa opracowania dokumentu: 

Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie z dnia 22 września 
2016r. 

 

2. Letnie utrzymanie dróg (LUD)  
Są to prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa, utrzymania funkcjonalnych właściwości urządzeń i elementów infrastruktury 
drogowej oraz poprawy estetyki pasa drogowego. Działania LUD prowadzone są w oparciu  
o zadania zlecone oraz prace realizowane w oparciu o zasoby własne Obwodu Drogowego ZDP 
w Kętrzynie. 
Priorytetem jest przede wszystkim kształtowanie bezpieczeństwa użytkowników dróg 
(rysunek 1). 
 

 
Rysunek 1. Priorytety kształtujące dobór działań remontowo-utrzymaniowych. 
 
 

3. Standardy letniego utrzymania dróg (LUD). 
Prace przy letnim utrzymaniu dróg i ulic powiatowych prowadzone będą w zakresie zadań 
głównych wskazanych w tabeli 1. 
Ustala się trzy standardy letniego utrzymania dróg: standard I, standard II i standard III,  
gdzie standard I jest poziomem najwyższym, a III – odpowiednio – najniższym. 
Czynnikami decydującymi o wskazanym poziomie standardu są: 

 udział drogi/odcinka drogi w kształtowaniu ruchu na sieci dróg powiatowych (rodzaj  
i charakter obciążenia ruchem), 

 natężenie ruchu na drodze/odcinku drogi, 
 klasa techniczna drogi/odcinka drogi, 
 powiązania drogi/odcinka drogi z ciągami dróg wyższej kategorii oraz drogami 

powiatowymi ze wskazaniem na ich standard LUD. 

Poprawa estetyki 
pasa drogowego

Zachowanie 
funkcjonalności 

infrastruktury drogowej

Bezpieczeństwo użytkowników dróg



Poszczególnym standardom przypisane zostały minimalne poziomy utrzymania nawierzchni 
jezdni/ pobocza/ urządzeń infrastruktury drogowej oraz planowane terminy podjęcia  
tych działań przez Zarząd Drogi. 
 

3.1 Poszczególne standardy utrzymania różnią się w obszarach: 
 częstotliwości podejmowanych działań, 
 zakresu realizowanych działań.  

 

3.2 Zasady utrzymania standardów w ciągach dróg powiatowych są podyktowane 
przede wszystkim kształtowaniem bezpieczeństwa oraz sukcesywną poprawą 
komfortu użytkowników dróg, a także dbałością o pas drogowy w odniesieniu  
do ram wynikających z posiadanych na ten cel środków finansowych. 
Ustanowienie standardów ma na celu przejrzyste planowanie działań oraz 
uporządkowanie finansowania robót. 
 

Bezpieczeństwo użytkowników 
dróg 

Zachowanie funkcjonalności 
infrastruktury drogowej 

Poprawa estetyki drogi 

1.Remonty nawierzchni 1.Odwodnienie dróg i ulic 1. Sprzątanie ulic, pasa drogowego i 
obiektów inżynierskich 

2.Utrzymanie zieleni   

3. Utrzymanie drzewostanu i 
zakrzaczeń 

  

4.Oznakowanie dróg   

Tabela 1. Zadania główne w ramach LUD 

 

4. Zadania główne oraz działania remontowo-utrzymaniowe letniego utrzymania dróg 
(LUD). 

Zadania główne stanowią wyjście do działań remontowo-utrzymaniowych, dla których z uwagi 
na ograniczone środki finansowe jednostki, zdefiniowano czynniki kosztotwórcze w postaci 
częstotliwości podejmowanego działania oraz jego zakresu.  

Nie oznacza to, że przy zmniejszaniu lub zwiększaniu środków stosowne zmiany dotkną  
w stopniu równym, bądź proporcjonalnym zaplanowane działania. 

Zmiany w zakresie standardów oraz częstotliwości lub zakresu planowanych działań 
remontowo-utrzymaniowych będą aktualizowane na poziome niniejszego dokumentu  
tj. „Letnie utrzymania dróg i ulic powiatowych”. 

Zmiany w zakresie przedmiotu działań remontowych, koniecznych do realizacji z uwagi  
na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych, których nie można było zaplanować, będą 
realizowane na bieżąco. Celem tych działań jest możliwie szybkie wyeliminowanie czynników, 
które doprowadziły do powstania sytuacji nadzwyczajnej, bądź wyeliminowania słabości  
w infrastrukturze lub jej elemencie, w przypadku braku możliwości usunięcia przyczyn. 



Załącznik 1. Standardy LUD – ulice powiatowe na terenach miasta Kętrzyn, Korsze, Reszel 

Załącznik 2.Standardy LUD – drogi powiatowe zamiejskie 

Załącznik 3.Standardy LUD – działania remontowo-utrzymaniowe. 

Załącznik 4. Mapa sieci dróg powiatowych z ujęciem standardów LUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1. Standardy LUD – ulice powiatowe na terenie miasta Kętrzyn, Korsze, Reszel 

 

1. Miasto Kętrzyn 

Lp Nazwa ulicy Nr drogi Standard LUD Uwagi 
1 Budowlana 3803N I  
2 Górna 3811N I  
3 Wojska Polskiego 3875N I  

 

2. Miasto Korsze 

Zadanie utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Korsze Powiat Kętrzyński przekazał 
samorządowi gminnemu. 

 

3. Miasto Reszel 

Zadanie utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Reszel Powiat Kętrzyński przekazał 
samorządowi gminnemu. 


