
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Toruń, dnia 13.01.2016 r. 

 

O S T R Z E Ż E N I E     M E T E O R O L O G I C Z N E  

Nr 5/01/2016 

 

Zjawisko: oblodzenie 

Stopień zagrożenia: 1 

Ważność: od godz. 20
00

 dnia 13.01.2016 do godz. 9
00

 dnia 14.01.2016 

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie  

Przebieg : Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie 

mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -8°C do 

-6°C, przy gruncie do -9°C. 

 

Źródło informacji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy 

 

 

Informacje Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

(TCZK): 

 

W związku z możliwością wystąpienia opisanych w ostrzeżeniu zjawisk atmosferycznych 

przewiduje się śliskość na drogach i oblodzonych chodnikach oraz utrudnienia 

komunikacyjne. 

 

87-100 TORUŃ , ul. LEGIONÓW 70/76 
 Tel.: 56 61 19 310 

 Fax.: 0 56 61 19 333 

e-mail: tczk@um.torun.pl 



Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy i użytkownicy dróg. 

 

1. Piesi powinni zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się po oblodzonych 

chodnikach i przechodzeniu przez jezdnie: 

a) ze względu na śliskość podłoża znacząco rośnie ryzyko upadków i różnych urazów 

(złamań, zwichnięć, skręceń, potłuczeń, ale także i urazów głowy); 

b) upadki mogą być groźna zwłaszcza dla osób o obniżonej sprawności fizycznej i osób 

starszych – te osoby powinny przy gołoledzi, oblodzeniu i ślizgawicy  

- unikać wychodzenia z domu jeśli nie jest to absolutnie konieczne, 

- poprosić o pomoc osobę sprawną fizycznie, np. młodszą w przypadku 

np. konieczności zrobienia zakupów itp., 

c) piesi nie powinni wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, nawet 

na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierowca zdąży wyhamować, 

w sposób wzmożony należy stosować zasadę ograniczonego zaufania 

2. Prowadząc pojazd w czasie zamarzania mokrych powierzchni dróg i chodników 

oraz powstającej w ten sposób gołoledzi i ślizgawicy należy: 

a) bezwzględnie ograniczyć prędkość, dopasować ją adekwatnie do przyczepności 

nawierzchni drogi. 

3. W trakcie jazdy pamiętać, aby zachować, odpowiedni do warunków – bezpieczny 

odstęp od poprzedzającego samochodu.  

4. Niebezpieczeństwa, podczas zamarzania mokrych powierzchni dróg i chodników oraz 

gołoledzi i ślizgawicy, o których należy pamiętać:  

- powstaje bardzo śliska nawierzchnia powodując ryzyko poślizgu, znacznie dłuższa jest 

droga hamowania 

5. Należy co najmniej:  

- trzymać się prawej krawędzi jezdni i nie zjeżdżać zbyt blisko środka,  

- pamiętać, że poboczem mogą poruszać się piesi i rowerzyści, 

- zachować wzmożoną ostrożność przy przejściach dla pieszych, pamiętać o znacznie 

wydłużonej drodze hamowania, 



- zdjąć nogę z gazu, zmniejszyć prędkość do wartości bezpiecznych, pozwalających na 

panowanie nad pojazdem, 

- zadbać o podniesienie koncentracji w czasie jazdy na najwyższy poziom. 

 
 

Wojciech Pawlik 

Inspektor dyżurny TCZK 

 


