
Szanowni Mieszkańcy gminy Nowogard przypominamy, że 
na terenie gminy Nowogard znajdują się drogi czterech kategorii tj.: 

gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe.

Za akację zimową na drogach krajowych 
tj droga nr 6 Szczecin-Gdańsk 

odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon Dróg w Nowogardzie 

Tel. 91 392 07 81
 

Za akcję zima na drogach wojewódzkich (oraz chodnikach) 
tj droga nr 106 Golczewo-Pyrzyce (w Nowogardzie ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 700 Lecia,

Warszawska, Tadeusza Kościuszki)  oraz droga nr 144 Nowogard-Chociwel 
(w Nowogardzie ul. Bohaterów Warszawy) 

odpowiada Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich – Obwód drogowy Nowogard 

Tel. 91 392 54 74 lub 608 698 498

Za akcję zima na  drogach powiatowych za granicami administracyjnymi  miasta
odpowiedzialne jest  Starostwo Powiatowe w Goleniowie, 

Tel. 91 392 10 27

natomiast na terenie miasta na podstawie   porozumienia z dnia 30.04.1999  między  Gminą
Nowogard a Starostwem  Powiatowym za akcję zima  odpowiada Gmina Nowogard.

Na podstawie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i porządku na terenie
miasta  i  gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic  i chodników została wyłoniona
firma  pod nazwą „Przedsiębiorstwa Usług Transportowo Sprzętowych Daniel Zając” 

Tel. 91 392 62 42 (od 7.30 do 15.30)
lub 600 318 463 (po 15.30)

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta

Wykonawca zobowiązany jest do zimowego utrzymania dróg i chodników według następującego 
standardu: dopuszcza się zaleganie cienkiej warstwy śniegu, nawierzchnie uszorstnione na całej 
powierzchni. Rozpoczęcie akcji musi nastąpić nie później niż 4-8 godziny po jego ustaniu, w 
zależności od standardu zimowego utrzymania drogi. 

Jednakże należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu,
lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z  chodników  położonych  wzdłuż  nieruchomości,  tj.  do  ich
odśnieżania (art. 5 ust. 1 pkt 4) natomiast odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w
którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych . 

W przypadku dróg wiejskich akcja zimowa podejmowana jest na sygnał pracowników gminy, 
którzy to oceniają panującą sytuację atmosferyczną na podstawie informacji od sołtysów wsi oraz 
mieszkańców. 
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