Załącznik 5
Wzór sprawozdania z realizacji zaleceń Wyniku Audytu BRD.
Sprawozdanie z realizacji zaleceń
WYNIKU AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NR ….

Oddział GDDKiA w
Nr kolejnego Audytu BRD ……… / rok………… z dnia……………………
Zadanie inwestycyjne pn.:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Etap Audytu BRD:……………………………………………………………………………
Treść zalecenia
C.1.
……
D.1.

……

Sposób realizacji

Data (termin)
realizacji zalecenia

……

……
……
……

……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie
…………………………………………..……………………………
Data i podpis
Dyrektora Oddziału GDDKiA

W sprawozdaniu z realizacji zaleceń Wyniku Audytu BRD należy odnieść się do wszystkich zaleceń, również nieuwzględnionych (za pis „nie uwzględniono”
w kolumnie „Sposób realizacji”).
Przykład1:

……
D.21.

……
D.24.

……
D.33.

1

Treść zalecenia

Sposób realizacji

……
W dokumentacji przewidziano drogowe bariery ochronne na
drodze łączącej drogi DD.20 i DD.23 idącej pod drogą
ekspresową pod obiektem WS-30. Brak barier w terenie.
Zalecenie: Uzupełnić bariery zgodnie z projektem.
……
Na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr … z drogą DD-23 na
wlocie
podporządkowanym
(wlot
drogi
powiatowej)
zastosowano oznakowanie znakami A-7 i P-13 przy braku
widoczności. Ograniczenie widoczności stanowi budynek,
ogrodzenie posesji, słup i zieleń zlokalizowane w ćwiartce
skrzyżowania od strony kładki dla pieszych. Zalecenie:
Konieczna jest zmiana oznakowania pionowego i poziomego
na znaki pionowy B-20 i poziomy P-12.
……
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.

……
Uzupełniono drogowe bariery ochronne.

W przykładzie przytoczono zalecenia z różnych etapów Audytu BRD.

Data (termin)
realizacji zalecenia
……
……

……
Sprawdzono warunki widoczności na skrzyżowaniu.
Wprowadzono zmianę organizacji ruchu.
Zastosowano na wlocie drogi powiatowej nr … znak
pionowy B-20 i poziomy P-12.

……
……

……
Nie uwzględniono.

……
Zalecenie zostanie
zrealizowane na etapie
Koncepcji Programowej.

