ZARZĄDZENIE Nr 4/2018
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
z dnia 22 stycznia 2018 roku
w sprawie obowiązku prowadzenia dzienników objazdu dróg
Na podstawie art. 20 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2017 r., poz. 2222) oraz § 4 i § 5 Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku,
zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam obowiązek okresowej kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich pod
względem technicznym wszystkich elementów pasa drogowego, urządzeń brd, odwodnienia
oraz stałego i czasowego oznakowania pionowego i poziomego ze szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 2.
1. Wszelkie usterki zauważone w trakcie prowadzonych czynności winny być odnotowane
w Dzienniku Objazdów Dróg, z jednoczesnym podaniem terminu ich usunięcia.
2. Wzór Dziennika Objazdu Dróg stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Ustalam następującą częstotliwość objazdów:
1. Drogi kategorii krajowej i wojewódzkiej – jeden raz w tygodniu
(w tym minimum raz na dwa miesiące w porze nocnej)
2. Drogi kategorii powiatowej – jeden raz na miesiąc
(w tym minimum raz na pół roku w porze nocnej)
3. Drogi kategorii gminnej – jeden raz na dwa miesiące
(w tym minimum jeden raz w roku w porze nocnej)
§ 4.
Ustalona w § 3 częstotliwość obowiązuje w ciągu całego roku kalendarzowego.
§ 5.
Traci moc zarządzenie nr 2/2017 z dnia 3 lutego 2017r.
§6.
Do wykonania Zarządzenia zobowiązuję Kierownika Działu Obsługi i Utrzymania Pasa
Drogowego oraz Kierownika Działu Inwestycji i Inżynierii Ruchu.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
Grzegorz Pająk

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

Załącznik
do Zarządzenia nr 4/2018
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
z dnia 22.01.2018 roku

DZIENNIK OBJAZDU DRÓG NR ………../20…….1)
Kategoria dróg……………………………..
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kolejny numer dziennika objazdu dróg w danym roku
kilometraż drogi lub adres w systemie referencyjnym

