Załącznik 6
Wzór uzasadnienia Zarządcy drogi nieuwzględnienia zaleceń zawartych w Wyniku Audytu BRD.
UZASADNIENIE ZARZĄDCY DROGI
NIEUWZGLĘDNIENIA ZALECEŃ ZAWARTYCH W WYNIKU AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Oddział GDDKiA w
Nr kolejnego Audytu BRD ……… / rok………… z dnia……………………
Zadanie inwestycyjne pn.:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Etap Audytu BRD:……………………………………………………………………………

Po analizie zaleceń zawartych w Wyniku Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Nr… z dnia … postanawiam (zgodnie z Art.24l ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U.2018.2068) nie wykonywać zaleceń audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego:

Treść zalecenia

C.1.
……
D.2.

……

Uzasadnienie braku realizacji zalecenia lub późniejszej
realizacji zalecenia z terminem wykonania

Data (termin)
realizacji zalecenia
(w przypadku
realizacji zaleceń w
terminie późniejszym)

……

……
……
……
……………………………
Data i podpis
Dyrektora Oddziału GDDKiA

W Uzasadnieniu Zarządcy drogi należy podać zalecenia, które są planowane do wykonania w późniejszym terminie z określeniem zakładanej daty wykonania .
Przykład1:

Treść zalecenia

1
2

……

……

D.21.

Zaprojektować jeden wspólny zjazd w miejscu dwóch
w km 128+368 i km 128+361 strona prawa.

……

……

D.33.

Niezgodne z warunkami technicznymi pochylenie
podłużne drogi S… < 0,3%
Zastosowanie na wybranych odcinkach pochylenia
niwelety poniżej 0,3% może powodować utrudnienie
powierzchniowego spływu wody z jezdni drogi
ekspresowej, co w przypadku szczególnie dużych
opadów może przyczynić się do zjawiska
aquaplaningu i utraty przyczepności kół do
nawierzchni.
Zalecenie dla zarządcy drogi.
Zapewnić pochylenie niwelety zapewniajcie
prawidłowe odwodnienie jezdni.

Uzasadnienie braku realizacji zalecenia lub późniejszej
realizacji zalecenia z terminem wykonania

Data (termin)
realizacji zalecenia
(w przypadku
realizacji zaleceń w
terminie późniejszym)

Ze względów prawnych nie jest możliwe połączenie zjazdów i
zaprojektowanie jednego wspólnego. Należy pozostawić
obydwa zjazdy.
……

Ze względów na możliwość realizacji zalecenia na następnym
etapie przygotowania inwestycji postanawiam, że zalecenie
zostanie zrealizowane na etapie Koncepcji Programowej.

Zalecenie zostanie
zrealizowane na
etapie Koncepcji
Programowej. 2

W przykładzie przytoczono zalecenia z różnych etapów Audytu BRD.
Taki sposób zapisania uzasadnienia pozwoli audytorowi BRD wykonującemu audyt na następnym etapie sprawdzenie, czy zostało ono zrealizowane.

