
Załącznik 3. Standardy LUD - działania remontowo - utrzymaniowe.

Lp
Zadania główne oraz działania remontowo-
utrzymaniowe I standard II standard III standard 

1
Remonty nawierzchni

1.1
Remonty nawierchni bitumicznych

1.2
Remont nawierzchni gruntowych 1. Uzupełnienie lokalnych ubytków, miejsc o niewystarczającej nośności kruszywem lub materiałem przekruszonym.

2. Profilowanie dróg.

1. 1x/rok: w okresie luty - maj lub w ramach działań interwencyjnych.
2. 2x/rok: w okresie: marzec - czerwiec oraz sierpień - październik.

1.3
Remont nawierzchni brukowcowych 1. Uzupełnienie lokalnych ubytków, miejsc o niewystarczającej nośności kruszywem lub materiałem przekruszonym.

1. 1x/rok: w okresie luty - maj lub w ramach działań interwencyjnych.

1.4
Remont nawierzchni bitumicznych masą na 
gorąco 
a) łaty, b) nakładki

1.5
Wzmacnianie nawierzchni gruntowych 1. Planowanie do czerwca roku bieżącego.

1. 1x/rok: czerwiec - wrzesień.

2
Utrzymanie zieleni

2.1
Koszenie pasa drogowego

2.1
Koszenie poboczy 1. Koszenie maszynowe tylko w ciagach dróg o nawierzchni bitumicznej lub innej, tam gdzie pobocze zostało oczyszczone z przeszkód, 

które mogą być przyczyną awarii kosiarki; koszenie lokalnie w miejscach decydujących o bezpieczeństwie ruchu, poprawiające pole 
widoczności użytkowników ruchu : połączenia z innymi drogami oraz wewnętrzne strony łuków poziomych. 
1. 1x/rok: w okresie czerwiec - wrzesień; interwencyjnie w uzasadnionych przypadkach.

3
Utrzymanie drzewostanu i zakrzaczeń

3.1
Wycinka drzew

3.2
Pielęgnacja korony drzew

3.3
Nasadzenie drzew

3.4
Wycinka krzaków

1. Pielęgnacja wskazanych drzew w kolejności wynikającej ze standarów LUD.

1. 1x/rok w okresie wrzesień - listopad.

1. Nasadzenie drzew w oparciu o decyzje na wycinkę drzew wydane przez Gminy, w których określono ilość nasadzeń zastępczych oraz ich termin, a także opracowany plan nasadzeń. 

1. 1x/rok w okresie wrzesień - październik.

1. Planowanie do czerwca roku bieżącego, z uwzględnieniem kryteriów: standard LUD drogi, natężenie ruchu, połączenia z innymi drogami z uwzględnieneim ich stanadrdu LUD, charakter ruchu na drodze. 

1. 1x/rok: lipiec - listopad.

1. 1x/rok w okresie grudzień - luty.

1. Wg planu zamówień publicznych ZDP w Kętrzynie - I kwartał roku bieżącego.

1. 1x/rok: w okresie maj - wrzesień.

1. Technologia: grysy+emulsja -- wszystkie drogi o nawierzchniach bitumicznych.
2. Technologia: masa na zimno -- wszystkie drogi o nawierzchniach bitumicznych.

1. 2x/rok: w okresie: kwiecień - czerwiec oraz sierpień - październik.
2. Interwencyjnie w okresie jesienno - zimowym. 

1. Koszenie wskazanych dróg I i II standardu w zakresie całego pasa drogowego (nieruchomość drogowa) dla dróg o nawierzchni bitumicznej oraz 
wyciętych zakrzaczeniach.

1. 1x/rok: w okresie lipiec - sierpień.

1. Koszenie maszynowe poboczy w przebiegu drogi.

1. 1x/rok: w okresie maj - czerwiec.
2. Interwencyjnie, loklanie w okresie wrzesień - październik. 

1. Wycinka drzew w oparciu o decyzje na wycinkę wydane przez Gminy w ramach przedłożonego planu wycinki.



4
Oznakowanie dróg

4.1
Oznakowanie pionowe

4.2
Oznakowanie poziome

4.3
Elementy BRD

5
Odwodnienie dróg i ulic

5.1
Ścinka pobocza

5.2
Odmulanie rowów

5.3
Czyszczenie i odmulanie obiektów inzynierskich 
(przepusty drogowe, separatory, obiekty 
mostowe)

5.4
Czyszczenie kanalizacji deszczowej (wpusty 
burzowe, przykanaliki kanalizacji deszczowej)

6
Sprzątanie ulic, pasa drogowego i obiektów 
inżynierskich

6.1
Sprzątanie pasa drogowego

6.2
Oczyszczanie i zabezpieczanie balustrad

1. W przypadkach uzasadnionych.

1. Planowanie do czerwca roku bieżącego. 
2. Czyszczenie interwencyjne.

1. Realizacja w okresie lipiec - listopad.
2. Realizacja w trybie interwencyjnym.

1. W przypadkach uzasadnionych.

1. Na bieżąco.

1. Planowanie do września roku bieżącego, z uwzględnieniem kryteriów: standard LUD drogi, natężenie ruchu, połączenia z innymi drogami z uwzględnieneim ich stanadrdu LUD, charakter ruchu na drodze. 

1. 1x/rok: październik - listopad.

1. Planowanie do września roku bieżącego, z uwzględnieniem kryteriów: standard LUD drogi, natężenie ruchu, połączenia z innymi drogami z uwzględnieneim ich stanadrdu LUD, charakter ruchu na drodze. 

1. 1x/rok: październik - listopad.

1. Zgodnie z zatwierdzoną dokumnetacją organziacji ruchu (słupki, sygnalizatory, progi zwalniające).
2. Wymiana uszkodzonych barier. 

1. Odtworzenie istniejącego oznakowania, które jest nieczytelne. 

1. 1x/rok w okresie maj - czerwiec.

1. Na bieżąco.

1. Zgodnie z zatwierdzoną dokumnetacją organizacji ruchu.
2. Uzupełnianie stwierdzonych braków w oznakowaniu, wymiana oznakowania uszkodzonego. 

1. Na bieżąco.
2. Na bieżąco.

Uwaga 1. Realizacja standardów LUD jest ściśle związana z posiadanymi środkami finasowymi oraz zasobami ZDP w Kętrzynie. Zmiany we wskazanych obszarach (środki finasowe, zasoby kadrowo-sprzętowe) są wprost proporcjonalne do zakresu i częstotliowści zdefiniowanych działań 
remontowo-utrzymaniowych.
Uwaga 2. NIektóre z działań remontowo-utrzymaniowych nie mają charakteru stałego i moga być zaplanowane do realizacji tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zarząd drogi będzie dysponował wystarczającą ilością środków finansowych. 

1. Na bieżąco.

1. W przypadkach uzasadnionych.

1. 1x/rok.


