
Program realizacyjny na lata 2015 i 2016 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

Nr Działanie Filar Priorytet
Kierunek 

działania Lider

1 Sukcesywne podnoszenie jakości prowadzonych czynności 

ratowniczych poprzez doposażenie w sprzęt ratownictwa 

drogowego i medycznego, które są niezbędne do 

prowadzenia działań związanych z wypadkami i 

katastrofami drogowymi przez jednostki PSP oraz OSP 

pozostających w strukturach ksrg.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Integracja i rozwój krajowego systemu ratownictwa inżynieria KW PSP Katowice

2 Organizowanie na poziomie komend 

powiatowych/miejskich PSP ćwiczeń doskonalących 

mających na celu skuteczniejsze prowadzenie działań 

ratowniczych podejmowanych podczas wypadków i 

katastrof drogowych. Ćwiczenia te realizowane są z 

udziałem Policji, Pogotowia Ratunkowego, LPR i innych 

podmiotów współdziałających z siłami ratowniczymi PSP.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Integracja i rozwój krajowego systemu ratownictwa edukacja KW PSP Katowice

3 Kontynuacja realizacji zadań związanych ze szkoleniem 

strażaków PSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy medycznej oraz przeprowadzeniem egzaminów 

potwierdzających posiadanie tytułu ratownika dla strażaków 

ksrg.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Integracja i rozwój krajowego systemu ratownictwa edukacja KW PSP Katowice

4 Kontynuacja realizacji zadań związanych ze szkoleniem w 

zakresie ratownictwa technicznego dla strażaków 

ratowników OSP i kierowania ruchem drogowym oraz 

przeprowadzaniem egzaminów końcowych.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Integracja i rozwój krajowego systemu ratownictwa edukacja KW PSP Katowice

5 Prowadzenie działalności edukacyjnej przez Jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej wśród mieszkańców naszego 

województwa, poprzez organizowanie pokazów 

ratownictwa drogowego i udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy, a także przeprowadzania pogadanek 

wśród dzieci i młodzieży.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Integracja i rozwój krajowego systemu ratownictwa edukacja KW PSP Katowice

6 Budowa dróg ekspresowych i autostrad. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w 

Katowicach
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7 Remonty i przebudowa dróg krajowych - przebudowa dróg, 

budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, montaż 

sygnalizacji świetlnych, bieżące utrzymanie oznakowania 

pionowego i poziomego na sieci dróg administrowanych 

przez GDDKiA O/Katowice.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w 

Katowicach

8 Przeprowadzenie ocen i audytów BRD. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w 

Katowicach

9 Kontrola, przegląd i analiza istniejącej organizacji ruchu, 

oznakowania pionowego i poziomego i urządzeń BRD.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w 

Katowicach

10 Utrzymanie infrastruktury drogowej tj. oznakowanie 

pionowe i poziome, sygnalizacje świetlne, urządzenia BRD, 

stan nawierzchni itp.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w 

Katowicach

11 Opracowanie planów dla remontów i przebudów dróg 

krajowych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w 

Katowicach

12 Przeprowadzenie ćwiczeń dla pracowników zarządzających 

tunelem, służb ratowniczych i Policji w tunelu drogowym w 

Lalikach oraz ćwiczenia służb ratowniczych na wybranych 

odcinkach dróg krajowych w tym autostrad i dróg 

ekspresowych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w 

Katowicach

13 Kontrole drogowe pojazdów wykonujących przewozy 

drogowe.

4.BEZPIECZNY POJAZD Usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu 

technicznego pojazdów

nadzór WITD

w Katowicach

14 Organizowanie konkursów BRD dla młodzieży szkół 

podstawowych i średnich.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Wojewódzkie Ośroki Ruchu 

Drogowego w Bielsku - Białej, 

Częstochowie i Katowicach 

15 Szkolenie młodych kierowców. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Wojewódzkie Ośroki Ruchu 

Drogowego w Bielsku - Białej, 

Częstochowie i Katowicach 

16 Wspieranie działalności miasteczek ruchu drogowego. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Wojewódzkie Ośroki Ruchu 

Drogowego w Bielsku - Białej, 

Częstochowie i Katowicach 



Program realizacyjny na lata 2015 i 2016 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

17 Szklenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego w 

zakresie uzyskania uprawnień egzaminatora na kartę 

rowerową.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Wojewódzkie Ośroki Ruchu 

Drogowego w Bielsku - Białej, 

Częstochowie i Katowicach 

18 Doposażenie placówek oświatowych w pomoce 

dydaktyczne związane z edukacją komunikacyjną.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Wojewódzkie Ośroki Ruchu 

Drogowego w Bielsku - Białej, 

Częstochowie i Katowicach 

19 Współpraca z Telewizją, Radiem oraz Prasą.

- przygotowanie materiałów edukacyjnych i 

profilaktycznych.

- przygotowanie materiałów filmowych.

- udział w programach edukacyjnych.

- konkursy z nagrodami.

- współudział na piknikach regionalnych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Wojewódzkie Ośroki Ruchu 

Drogowego w Bielsku - Białej, 

Częstochowie i Katowicach 

20 Zakup sprzętu i materiałów profilaktycznych służących do 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla: 

policji, państwowej straży pożarnej, ochotniczej straży 

pożarnej, jednostek samorządów terytorialnych, jednostek 

służby zdrowia, szkół podstawowych, ponadpodstawowych 

i wyższych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

Wojewódzkie Ośroki Ruchu 

Drogowego w Bielsku - Białej, 

Częstochowie i Katowicach 

21 Uświadamianie istniejących problemów w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego podmiotom 

współodpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa. 

Organizacja i prowadzenie prelekcji i pogadanek w 

szkołach województwa śląskiego z zakresu bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym. Udział w programach profilaktycznych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Wojewódzkie Ośroki Ruchu 

Drogowego w Bielsku - Białej, 

Częstochowie i Katowicach 

22 Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjne z zakresu 

BRD w śród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

edukacja Wojewódzkie Ośroki Ruchu 

Drogowego w Bielsku - Białej, 

Częstochowie i Katowicach 

23 Udział w programie: "Z młodym kierowcą w drodze po 

doświadczenie".

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach

24 Kursy ratowników drogowych. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach

25 Organizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zasad BRD 

oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla członków 

klubu.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach
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26 Przygotowanie i współorganizowanie eliminacji 

powiatowych, okręgowych i wojewódzkich Ogólnopolskiego 

Turniejów BRD, Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków 

Szkolno- Wychowawczych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach

27 Przygotowanie i współorganizowanie eliminacji 

powiatowych, okręgowych i wojewódzkich Ogólnopolskiego 

Turnieju Motoryzacyjnego Szkół ponadgimnazjalnych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach

28 Konkursy związane z tematyką BRD dla osób 

Niepełnosprawnych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach

29 Przygotowanie i zorganizowanie dwóch półfinałów 

wojewódzkich i finału wojewódzkiego Turnieju BRD dla 

przedszkoli.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach

30 Świeć przykładem" - noś odblaski spotkania z dziećmi i 

młodzieżą.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach

31 Organizowanie i przeprowadzanie działań BRD w ramach 

programu "Bezpieczny Przedszkolak". 

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach

32 Organizowanie i przeprowadzanie w ramach innych imprez 

pokazów ratownictwa drogowego.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach

33 Pogadanki, spotkania w szkołach i przedszkolach których 

celem jest propagowanie pozytywnych wzorców zachowań 

na drodze i zasad BRD.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach

34 Wykonanie elementów odblaskowych i rozdawanie na 

każdej imprezie.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego edukacja Zarząd Okręgowy PZM w 

Katowicach

35 Udział w kampaniach profilaktycznych ukierunkowanych na 

zmniejszenie ofiar wypadków drogowych. 

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach         

36 Współudział w organizacji konkursów i turniejów z zakresu 

promowania bezpiecznych zachowań na drodze wśród 

najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach         

37 Rozpowszechnianie w szkołach poprzez materiały 

profilaktyczne, informacje na stronach internetowych oraz w 

magazynach szkolnych wiadomości na temat BRD. 

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach         

38 Zwiększyć ilość kursów udzielania Pierwszej Pomocy. 5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków 

drogowych

edukacja Grupy Ratownictwa 

Medycznego
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39 Zwiększenie pogadanek i prelekcji w ramach edukacji w 

zakresie pierwszej pomocy wśród osób starszych.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków 

drogowych

edukacja Grupy Ratownictwa 

Medycznego

40 Pozyskiwanie krwi w okresie letnim przez organizowanie 

Akcji „Zbieramy Krew Dla Polski”.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków 

drogowych

inżynieria PCK

41 Wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z uzupełnieniem 

podbudowy na ul. Słonecznej w Kochanowicach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Lubliniec

42 Działania prewencyjno-edukacyjne i profilaktyczne 

ukierunkowane na zapobieganie wypadkom drogowym, 

poprzez rozwój świadomości najbardziej zagrożonych grup 

uczestników ruchu drogowego i kształtowanie ich 

właściwych zachowań na drodze. Udział w kampaniach 

profilaktycznych ukierunkowanych na zmniejszenie ofiar 

wypadków drogowych. 

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach

43 Działania prewencyjne mające na celu zniechęcenie 

kierujących oraz pieszych do nie zgodnych z prawem 

zachowań na drodze, stanowiących główne przyczyny 

wypadków drogowych, tj. działania „PASY”, „Niechronieni 

uczestnicy ruchu drogowego”, „Alkohol i Narkotyki”, 

„Trzeźwość”, „ Trzeźwe przewozy”.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

nadzór Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach

44 Organizacja konkursów i turniejów z zakresu promowania 

bezpiecznych zachowań na drodze wśród najmłodszych 

uczestników ruchu drogowego.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach, PZM-t , 

Kuratorium Oświaty, WORD 

45 Wykorzystanie mobilnego miasteczka ruchu drogowego 

będącego w dyspozycji WRD KWP K-ce do kształtowania 

właściwych postaw i zachowań na drodze wśród dzieci 

i młodzieży. 

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach

46 Wspólnie z zarządcami lustracje dróg krajowych i 

wojewódzkich mające na celu weryfikacje poprawności 

zastosowanego oznakowania pionowego, poziomego oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach , ZDW, GDDKiA
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47 Wymiana informacji o stanie dróg mających wpływ na 

powstawania zdarzeń drogowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych. Szczegółowa 

analiza zdarzeń drogowych z ich udziałem, lustracja miejsc 

zaistnienia tych zdarzeń, oznakowanie podpór znaków d-6 

folią odblaskowa koloru srebrnego na drogach 

wojewódzkich.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach , ZDW, GDDKiA

48 Zamieszczanie w opiniach o projektach organizacji ruchu 

uwag mogących poprawić bezpieczeństwo w konkretnych 

miejscach wrażając rozwiązania nowatorskie w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Komenda Wojewódzka Policji w 

Katowicach , ZDW, GDDKiA

49 Realizacja czynności i wzmożonych działań z 

wykorzystaniem sprzętu służącego do pomiaru prędkości 

poruszających się pojazdów. 

3.BEZPIECZNA 

PRĘDKOŚĆ

Kształtowanie zachowań kierowców w zakresie 

jazdy z bezpieczną prędkością

nadzór Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach

50 Współpraca z Głównym Inspektoratem Transportu 

Drogowego w wyznaczaniu miejsc wymagających 

stacjonarnego lub odcinkowego automatycznego pomiaru 

prędkości.

3.BEZPIECZNA 

PRĘDKOŚĆ

Kształtowanie zachowań kierowców w zakresie 

jazdy z bezpieczną prędkością

inżynieria Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach

51 W toku codziennej służby zadaniowanie funkcjonariuszy na 

sprawdzenie stanu technicznego pojazdów oraz 

wymaganego wyposażenia. Działania Bus- Truck.

4.BEZPIECZNY POJAZD Usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu 

technicznego pojazdów

nadzór Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach

52 Szkolenia, wymiana doświadczeń i wspólne działania z 

Inspekcją Transportu Drogowego. 

4.BEZPIECZNY POJAZD Usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu 

technicznego pojazdów

edukacja Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach

53 Uczestnictwo w programach Unii Europejskiej 

zapewniających możliwość pozyskania sprzętu 

specjalistycznego. 

3.BEZPIECZNA 

PRĘDKOŚĆ

Usprawnienie systemu zarządzania prędkością inżynieria Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach

54 Szkolenia funkcjonariuszy Policji z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków 

drogowych

edukacja Komenda Wojewódzka Policji 

w Katowicach

55 Przeprowadzenie rocznie około 100 ocen organizacji ruchu 

w miejscach wybranych na podstawie opracowania np. 

„Analiza bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych, na 

których nadzór nad zarządzaniem ruchem realizowany jest 

przez służby podległe Wojewodzie Śląskiemu”.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Wojewoda Śląski
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56 Wykonanie rocznie min 1 kontroli tunelu drogowego „Emilia” 

w miejscowości Laliki w ciągu drogi ekspresowej S – 69. 

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Wojewoda Śląski

57 Nadzór nad ośrodkami szkolenia dla kierowców 

wykonujących transport drogowy:

- przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia,

- weryfikacja informacji dot. szkoleń przekazywanych przez 

kierowników ośrodków.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

nadzór Wojewoda Śląski

58 Budowa śródmiejskiej obwodnicy Żywca w ciągu DW 945. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

59 Remonty dróg wojewódzkich:                                                                                                         

- DW 791 odcinek ok. 2 km,                                                                                                               

- DW 794 odcinek ok. 2 km,                                                                                                           

- DW 795 odcinek ok. 10 km,                                                                                                            

- DW 942 odcinek ok. 3 km,                                                                                                                                             

- DW 938 odcinek ok. 1 km w m. Pawłowice,                                                                                         

- DW 912 odcinek ok. 4 km,                                                                                                                                                   

- DW 931 odcinek ok. 3 km,                                                                                                            

- DW 792 odcinek ok. 8 km.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

60 Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 - zadanie 

wieloletnie realizacja 2014 - 2025.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

61 Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408 - zadanie 

wieloletnie realizacja 2014 - 2025.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

62 Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 - zadanie 

wieloletnie realizacja 2014 - 2025.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

63 Budowa obwodnicy Woźnik w ciągu DW 789 - zadanie 

wieloletnie realizacja 2014 - 2025.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

64 Przebudowa skrzyżowania DW 789 z drogą powiatową w 

m. Kalety Drutarnia - budowa ronda.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach
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65 Przebudowa skrzyżowania DW 938 z drogą powiatową w 

m. Pruchna - budowa ronda.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

66 Przebudowa dróg wojewódzkich:                                                                                                 

- DW 416 wraz z ciągami pieszymi na odcinku ok. 3 km w 

m. Racibórz,                                                                                                            

- DW 901 odcinek Wielowieś - Sieroty i Pyskowice łącznie 

ok. 6 km,                                                                             - 

DW 946 budowa chodnika w m. Łękawica i Okrajnik.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

67 Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w 

Bieruniu w zakresie remontu w km od 1+430 do 2+720.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Bieruńsko-

Lędziński

68 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 5906S, 

ul. Chemików w Bieruniu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Bieruńsko-

Lędziński

69 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S, ul. 

Ułańskiej w Lędzinach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Bieruńsko-

Lędziński

70 Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych 5914S, ul. 

Murckowskiej i ul. Gwarków wraz z budową ronda na 

skrzyżowaniu drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej i 

dróg powiatowych 5914S, ul. Murckowskiej i ul. Gwarków w 

Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów".

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Bieruńsko-

Lędziński

71 Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w 

Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” w km od 

0+410 do 1+835.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Bieruńsko-

Lędziński

72 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 

5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Bieruńsko-

Lędziński

73 Remonty i przebudowy dróg gminnych, budowa chodników, 

przebudowa skrzyżowań.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Cieszyn

74 Bieżące utrzymanie  oznakowania pionowego i poziomego 

na sieci dróg gminnych i wewnętrznych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Cieszyn
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75 Kontrola, przegląd, analiza istniejącej organizacji ruchu, 

oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Cieszyn

76 Chodnik przy ul. Marcina w Kozłowie- projekt i budowa. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

77 Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w 

Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Begonii 

- projekt.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

78 Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2991S w 

Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną - projekt.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

79 Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach - 

projekt.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

80 Budowa chodnika przy drodze nr 919 Etap III - od ul. 

Zielonej w Sośnicowicach do istniejącej części chodnika.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

81 Stworzenie kompleksowego systemu publicznego 

transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury 

obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego nadzór Powiat ziemski Gliwice

82 Przebudowa drogi powiatowej nr 2929S ul. Dolna Wieś w 

Pilchowicach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

83 SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej Nr 

408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w 

Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 

2915S odmiejscowości Rachowice do Kleszczowa.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

84 Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach 

zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK 

40 z DK 88.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

85 Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach 

zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW 

921 z DW 408.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

86 Remont nawierzchni drogi powiatowej Ciochowice- Bycina 

– wymiana nawierzchni na odcinku o dł. ok. 250 mb.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

87 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 

Nr 2915S ul. Kozielska w Kleszczowie.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice
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88 Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i 

Topolowej w Chudowie.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

89 Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości 

Smolnica – etap II. 

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

90 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S ul. 

Wiejska w Paczynie – etap III.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

91 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2930S ul. 

Karola Miarki w Wilczy – etap V.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

92 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w 

Żernicy wraz z budową ciągu pieszego w rejonie 

skrzyżowania z ul. Szafranka.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

93 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S ul. 

Gliwicka /ul. Wyzwolenia z drogą gminną ul. K. 

Wyszyńskiego w Pyskowicach na rok 2016.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

94 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników 

przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Wiejska w 

Rachowicach.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

95 Wykonanie oraz uzgodnienie projektów organizacji ruchu 

na drogach powiatowych powiatu gliwickiego.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

96 Zabudowa barier energochłonnych oraz ogrodzenia 

segmentowego przy drogach powiatowych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

97 Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na drogach 

powiatowych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

98 Zmiany w docelowej organizacji ruchu wprowadzane na 

podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

99 Remont drogi powiatowej Nr 2966S Kozłów – Rachowice. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

100 Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2982S ul. 

Wilsona w Knurowie.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

101 Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2925S wraz ze 

ścinką poboczy i odtworzeniem rowów przydrożnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice
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102 Zabudowa wyświetlacza prędkości przy ul. Michalskiego w 

Knurowie.

3.BEZPIECZNA 

PRĘDKOŚĆ

Kształtowanie zachowań kierowców w zakresie 

jazdy z bezpieczną prędkością

edukacja Powiat ziemski Gliwice

103 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991 S Kozłów gr. z 

miastem Gliwice na rok 2016.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

104 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 S Rzeczyce - 

Taciszów wraz z budową chodnika na rok 2016.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

105 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2927 S ul. 

Olchowa w Żernicy na rok 2016.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

106 Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2925 S 

w miejscowości Leboszowice na rok 2016.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Gliwice

107 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2981 S ul. 1-go Maja w 

Knurowie wraz z korektą skrzyżowania z ul. Wilsona na rok 

2016.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

108 Udział w kampaniach profilaktycznych ukierunkowanych na 

zmniejszenie ofiar wypadków drogowych. 

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

edukacja Powiat ziemski Lubliniec

109 Organizacja kursów i turniejów z zakresu promowania 

bezpiecznych zachowań na drodze wśród najmłodszych 

uczestników ruchu drogowego.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

edukacja Powiat ziemski Lubliniec

110 Wsparcie projektów w zakresie rozbudowy miasteczka 

ruchu drogowego. 

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

edukacja Powiat ziemski Lubliniec

111 Zakup znaków drogowych. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

nadzór Powiat ziemski Lubliniec, Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

112 Szkolenia oraz pokazy pierwszej pomocy. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków 

drogowych

edukacja Powiat ziemski Lubliniec

113 Wykorzystanie mobilnego miasteczka ruchu drogowego do 

kształtowania właściwych postaw i zachowań na drodze 

wśród dzieci i młodzieży.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

edukacja Powiat ziemski Lubliniec

114 Kontrole w terenie prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej 

oraz urządzeń ruchu drogowego umieszczonych na 

drogach publicznych.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

nadzór Powiat ziemski Lubliniec, Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach
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115 Budowa ciągów pieszo - rowerowych. 2.BEZPIECZNE DROGI Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

inżynieria Powiat ziemski Lubliniec, Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

116 Remonty i przebudowa dróg publicznych, budowa 

chodników, przebudowa skrzyżowań, instalowanie 

sygnalizacji świetlnej, bieżące utrzymanie oznakowania 

poziomego i pionowego na sieci dróg.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Lubliniec, Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

117 Odnowa niekonwencjonalnego oznakowania w rejonie 

szkół.

2.BEZPIECZNE DROGI Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

inżynieria Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach

118 Rozwój systemu ratownictwa drogowego, szkolenia 

ratowników, doskonalenie systemu przyjmowania i obsługi 

zgłoszeń alarmowych.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Integracja i rozwój krajowego systemu 

ratownictwa, Usprawnienie systemu pomocy 

ofiarom wypadków drogowych

edukacja Powiat ziemski Lubliniec

119 Szkolenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Integracja i rozwój krajowego systemu 

ratownictwa, Usprawnienie systemu pomocy 

ofiarom wypadków drogowych

edukacja  Powiat grodzki Zabrze

120 Remonty dróg gminnych. 2.BEZPIECZNE DROGI wdrażanie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenie 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Żywiec

121 Budowa chodników. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Żywiec

122 Wprowadzenie nowych oznakowań pionowych na 

podstawie zatw. Organizacji ruchu.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Żywiec

123 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 

na sieci dróg gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Żywiec

124 Działania edukacyjne ukierunkowane na zapobieganie 

wypadkom drogowym poprzez prelekcje organizowane i 

dostosowane do różnych grup wiekowych (szkoły 

podstawowe, studenci, emeryci, itd.).

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat grodzki Gliwice

125 Pełnienie ciągłego nadzoru nad potokami ruchu kołowego i 

pieszego. Dostosowywanie na bieżąco programów 

sygnalizacji świetlnych do dynamicznych zmian ruchu.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego nadzór Powiat grodzki Gliwice



Program realizacyjny na lata 2015 i 2016 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

126 Promowanie w takcie prelekcji organizowanych w szkołach, 

podstawowych zasad bezpieczeństwa pieszych w ruchu 

drogowym.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat grodzki Gliwice 

127 Rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych w 

szkołach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 

zasadach ruchu drogowego. 

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat grodzki Gliwice 

128 Realizacja akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego nadzór Powiat grodzki Gliwice 

129 Edukacja prawna w celu kształtowania świadomego i 

kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, szczególnie 

dzieci i młodzieży.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat grodzki Gliwice 

130 Organizowanie imprez i konkursów propagujących 

znajomość przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży 

szkolnej.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat grodzki Gliwice 

131 Stały nadzór nad stanem, lokalizacją oraz zgodnością z 

obowiązującymi przepisami oznakowania pionowego i 

poziomego, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w 

ramach stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu).

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Gliwice

132 Systematyczna rozbudowa Inteligentnego Systemu 

Sterowania Ruchem.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat grodzki Gliwice

133 Kontrole w terenie funkcjonowania ograniczenia czasowo-

tonażowego 12t na drogach wjazdowych miasta Gliwice 

przy współudziale przedstawicieli KMP w Gliwicach lub 

WITD w Katowicach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Powiat grodzki Gliwice

134 Organizowanie komisji ds. bezpieczeństwa ruchu 

drogowego przy współudziale przedstawiciela KMP w 

Gliwicach (co najmniej raz w miesiącu).

2.BEZPIECZNE DROGI 1. Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym                                                       

2. Usprawnienie oraz podniesienie standardów 

działań w zakresie dokonywanych kontroli oraz 

ocen organizacji ruchu

inżynieria Powiat grodzki Gliwice

135 Opracowanie mapy wypadków drogowych (corocznie), 

pozwalającej na identyfikację miejsc lub odcinków dróg 

szczególnie niebezpiecznych.

2.BEZPIECZNE DROGI 1. Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym                                                       

2. Rozwój systemy zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat grodzki Gliwice
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136 Remonty i przebudowa dróg, budowa ciągów pieszo-

rowerowych, budowa chodników, przebudowa skrzyżowań.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Gliwice

137 Przekazywanie informacji zarządcom dróg o stanie 

technicznym znaków drogowych i ich widoczności.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

nadzór Powiat grodzki Gliwice

138 Wprowadzenie ograniczeń prędkości, stref ograniczonych 

prędkości oraz stref zamieszkania.

3.BEZPIECZNA 

PRĘDKOŚĆ

1. Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym                                                       

2. Ochrona uczestników ruchu drogowego

inżynieria Powiat grodzki Gliwice

139 Tworzenie nowych i korygowanie istniejących programów 

sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem planów koordynacji 

ciągów komunikacyjnych dla prędkości dostosowanej do 

obszaru zabudowanego (50 i 60 km/h).

3.BEZPIECZNA 

PRĘDKOŚĆ

Kształtowanie zachowań kierowców w zakresie 

jazdy z bezpieczną prędkością

inżynieria Powiat grodzki Gliwice

140 Planowane wprowadzenie kontroli mas i nacisków osi 

pojazdów ciężarowych wagami przenośnymi (przy 

współpracy z WITD).

4.BEZPIECZNY POJAZD Usprawnienie działąń dotyczących kontroli stanu 

technicznego w pojazdach

nadzór Powiat grodzki Gliwice

141 Szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej z zakresu w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków 

drogowych

edukacja Powiat grodzki Gliwice

142 Usprawnianie współpracy ze służbami ratunkowymi oraz 

innymi podmiotami ochraniającymi zdrowie i mienie 

mieszkańców, w zakresie wzajemnego informowania i 

reagowania.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Integracja i rozwój krajowego systemu ratownictwa nadzór Powiat grodzki Gliwice

143 Upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków 

drogowych

edukacja Powiat grodzki Gliwice

144 Bezpieczna droga do szkoły - bezpieczny człowiek. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

nadzór Powiat ziemski Będzin

145 Poprawa infrastruktury drogowej. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Powiat ziemski Będzin

146 Wykorzystanie sprzętu do pomiaru i monitoringu. 3.BEZPIECZNA 

PRĘDKOŚĆ

Usprawnienie systemu zarządzania prędkością nadzór Powiat grodzki Katowice, Powiat 

grodzki Gliwice

147 Kontrola w terenie prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

Inżynieria Powiat grodzki Katowice 



Program realizacyjny na lata 2015 i 2016 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

148 Kontrola w terenie stałej organizacji ruchu drogowego na 

drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Katowice 

w zakresie zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu. 

Przeprowadzana w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia 

organizacji ruchu drogowego.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

Inżynieria Powiat grodzki Katowice 

149 Organizowanie posiedzeń Zespołu ds. Organizacji Ruchu 

Drogowego działającego przy Wydziale Transportu, z 

udziałem przedstawicieli : Miejskiego Zarządu Ulic i 

Mostów, Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej w 

Katowicach. 

2.BEZPIECZNE DROGI Usprawnienie oraz podniesienie standardów 

działań w zakresie dokonywanych kontroli oraz 

ocen organizacji ruchu 

Nadzór Powiat grodzki Katowice 

150 Rozpatrywanie organizacji ruchu w zakresie: zatwierdzania 

organizacji ruchu w całości lub części, bez zmian, po 

wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących 

wdrożenia organizacji ruchu, odsyłania projektów 

organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek, 

odrzucania projektów organizacji ruchu, przekazywania 

zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji, 

przechowywania projektów organizacji ruchu i prowadzenia 

ich ewidencji.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej 

Inżynieria Powiat grodzki Katowice 

151 Analizy wypadkowości na sieci drogowo – ulicznej 

zarządzanej prze Prezydenta Miasta Katowice z 

wykorzystaniem oprogramowania ARCVIEW GIS.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej 

Inżynieria Powiat grodzki Katowice 

152 Wnioski z analiz wypadkowości sporządzanych na 

podstawie istniejącej bazy danych o wypadkach, 

wykorzystywane są zarówno w bieżących działaniach 

dotyczących organizacji ruchu drogowego oraz 

wykorzystywane są do określania kierunków dalszych 

działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na sieci 

drogowo - ulicznej miasta Katowice.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat grodzki Katowice 

153 Opiniowanie wniosków operatorów lub przewoźników o 

zawarcie umowy na korzystanie. z przystanków 

komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Katowice w zakresie wpływu 

korzystania z przystanków na organizację i bezpieczeństwo 

ruchu drogowego.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat grodzki Katowice 
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154 Działania prewencyjno-edukacyjne i profilaktyczne 

realizowane w ramach miejskich programów 

profilaktycznych - „Bezpieczne Dziecko-Przyjaciel 

Sznupka”/ „Bezpieczny Gimnazjalista”.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego.

Edukacja Powiat grodzki Katowice 

155 Uświadamianie istniejących problemów w zakresie ruchu 

drogowego – organizacja i prowadzenie prelekcji, 

pogadanek w katowickich szkołach z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego.

Edukacja Powiat grodzki Katowice 

156 Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej 

(defibrylatory).

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego.

edukacja Powiat grodzki Katowice 

157 Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu 

Drogowym.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego.

nadzór Powiat grodzki Katowice 

158 Zakup znaków drogowych na wymianę znaków o licach 

mało czytelnych. 

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Kłobuck

159 Analiza ruchu pieszych i wyznaczanie przejść dla pieszych. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Kłobuck

160 Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Kłobuck

161 Przebudowa skrzyżowania ulicy Braci Mieroszewskich-

Długosza-Dmowskiego-Szymanowskiego w Sosnowcu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Sosnowiec

162 Przebudowa skrzyżowania ulicy Piłsudskiego-Kierocińskiej-

Grabowej w Sosnowcu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Sosnowiec

163 Przebudowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego-Wygoda-

Konstytucji w Sosnowcu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Sosnowiec

164 Przebudowa Skrzyżowania ul. Narutowicza -Wawel-

Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną. 

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Sosnowiec

165 Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul. Wojska 

Polskiego wraz z częścią drogową w koniecznym zakresie.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat grodzki Sosnowiec
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166 Przebudowa skrzyżowania ulicy Grota Roweckiego-Al. 

Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Sosnowiec

167 Kontrole w terenie prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 

sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego umieszczonych na drogach publicznych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

168 Zamieszczanie w opiniach o projektach organizacji ruchu 

uwag mogących poprawić bezpieczeństwo w konkretnych 

miejscach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

169 Remonty i przebudowy dróg, budowa chodników, 

przebudowa skrzyżowań, instalowanie sygnalizacji 

świetlnej, bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i 

poziomego na sieci dróg.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

170 Przebudowa odcinka drogi nr 664 020S w Wilkowiecku. 2.BEZPIECZNE DROGI Eliminacja zagrożenia w ruchu drogowym inżynieria Powiat ziemski Kłobuck

171 Przebudowa odcinka drogi nr 664 032S w Zwierzyńcu II. 2.BEZPIECZNE DROGI Eliminacja zagrożenia w ruchu drogowym inżynieria Powiat ziemski Kłobuck

172 Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi i nr 664 011S 

w Opatowie.

2.BEZPIECZNE DROGI Eliminacja zagrożenia w ruchu drogowym inżynieria Powiat ziemski Kłobuck

173 Kontrola oznakowania, przegląd istniejącej organizacji 

ruchu, oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

BRD.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

174 Wprowadzanie, wymiana, odnowienie oznakowania 

pionowego i poziomego.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

175 Przebudowa i remonty odcinków chodników i nawierzchni 

dróg.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

176 Kontrola stanu istniejącej infrastruktury drogowej 

(nawierzchni, odwodnienia, oświetlenia, zieleni itp.) na 

drogach gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

177 Prowadzenie i nadzór nad wykonaniem zadań związanych 

z letnim i zimowym utrzymaniem dróg.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry
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178 Prowadzenie bieżących napraw istniejącej infrastruktury na 

drogach gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

179 Planowanie i prowadzenie remontów oraz przebudowy 

istniejącej infrastruktury drogowej na drogach gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

180 Budowa ciągów pieszo - rowerowych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

181 Konkursy zasad ruchu drogowego. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Tarnowskie Góry

182 Współdziałanie z Zarządca dróg powiatowych w celu 

weryfikacji poprawności zastosowanego oznakowania 

pionowego i poziomego, oraz urządzeń BRD.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

183 Remonty i przebudowy dróg, budowa chodników. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Lubliniec

184 Budowa dróg publicznych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Lubliniec

185 Budowa ciągów pieszo-rowerowych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Lubliniec

186 Zakup znaków drogowych. 2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Wodzisław Śl.

187 Opracowywanie projektów organizacji ruchu. 2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Wodzisław Śl.

188 Kontrole w terenie stałej organizacji ruchu na drogach 

gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

nadzór Powiat ziemski Wodzisław Śl.

189 Remonty i przebudowa dróg, budowa chodników, bieżące 

utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na 

drogach gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Wodzisław Śl.

190 Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego i 

poziomego.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Wodzisław Śl.
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191 Remonty i przebudowy dróg, budowa chodników, 

przebudowa skrzyżowań, instalowanie sygnalizacji 

świetlnej, bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i 

poziomego na sieci dróg.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym, Rozwój systemu zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

192 Budowa dróg publicznych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym, Rozwój systemu zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

193 Budowa ciągów pieszo-rowerowych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym, Rozwój systemu zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

194 Opracowanie dokumentacji modernizacji sygnalizacji 

świetlnej.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym, Rozwój systemu zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

195 Identyfikacja miejsc i odcinków dróg charakteryzujących się 

szczególnym zagrożeniem oraz określenie przyczyn 

powstawania wypadków w tych miejscach i ich 

eliminowanie.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym, Rozwój systemu zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

nadzór Powiat ziemski Gliwice

196 Opracowanie wykazu zamierzeń na rzecz poprawy BRD, 

które mogą być finansowane ze środków funduszy 

pomocowych.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

197 Kontrole w terenie stałej organizacji ruchu na drogach 

publicznych w zakresie zgodności z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

nadzór Powiat ziemski Gliwice

198 Kontrole w terenie prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 

sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego umieszczonych na drogach publicznych.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

nadzór Powiat ziemski Gliwice
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199 Działania zmierzające do budowy, w ramach środków 

posiadanych przez właściwych zarządców dróg, nowych 

punktów kontrolnych przystosowanych do realizacji zadań 

związanych z kontrolą wymiarów, masy i nacisków osi 

pojazdów, wyposażonych w system automatycznego 

ważenia wstępnego umożliwiający preselekcję ważonych 

pojazdów.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym, Rozwój systemu zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Gliwice, 

Generalna Dyrekcja Dróg 

Karjowych i Autostrad

200 Wymiana informacji o stanie dróg mających wpływ na 

powstawania zdarzeń drogowych.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

nadzór Powiat ziemski Gliwice

201 Zamieszczanie w opiniach o projektach organizacji ruchu 

uwag mogących poprawić bezpieczeństwo w konkretnych 

miejscach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

202 Odnowa niekonwencjonalnego oznakowania w rejonach 

szkół.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

203 Opracowanie wykazu zamierzeń na rzecz poprawy BRD, 

które mogą być finansowane ze środków funduszy 

pomocowych.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

nadzór Powiat ziemski Gliwice

204 Inwestycje w zakresie budowy miasteczek ruchu 

drogowego poprzez:

a) wspieranie projektów związanych z budową miasteczek,

b) zakup znaków drogowych,

c) wykonanie projektów,

d) zakup sprzętu.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

inżynieria Powiat ziemski Gliwice

205 Działania prewencyjno-edukacyjne i profilaktycznych 

ukierunkowane na zapobieganie wypadkom drogowym, 

poprzez rozwój świadomości najbardziej zagrożonych grup 

uczestników ruchu drogowego i kształtowanie ich 

właściwych zachowań na drodze.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Gliwice

206 Działania prewencyjne mające na celu zniechęcenie 

kierujących oraz pieszych do niezgodnych z prawem 

zachowań na drodze, stanowiących główne przyczyny 

wypadków drogowych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

edukacja Powiat ziemski Gliwice

207 Rozpowszechnianie w szkołach poprzez materiały 

profilaktyczne, informacje na stronach internetowych oraz w 

magazynach szkolnych informacji na temat bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Gliwice
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208 Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, organizacja, 

prowadzenie prelekcji i pogadanek w szkołach 

województwa śląskiego z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Gliwice

209 Prowadzenie szkoleń oraz pokazów pierwszej pomocy 

przedmedycznej.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Gliwice

210 Realizacja czynności i wzmożonych działań z 

wykorzystaniem sprzętu służącego do pomiaru prędkości 

poruszających się pojazdów.

3.BEZPIECZNA 

PRĘDKOŚĆ

Kształtowanie zachowań kierowców w zakresie 

jazdy z bezpieczną prędkością

nadzór Powiat ziemski Gliwice

211 Działania prewencyjno - kontrolne w ramach 

harmonogramu działań kontrolnych na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w danym roku 

uzgodnionego przez organy uprawnione do kontroli.

4.BEZPIECZNY POJAZD Usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu 

technicznego pojazdów, Doskonalenie systemów 

bezpieczeństwa w pojazdach

nadzór Powiat ziemski Gliwice

212 Kontrole przewozów dzieci do szkół ze szczególnym 

uwzględnieniem przestrzegania przepisów o czasie pracy, 

kwalifikacjach kierowców oraz stanu technicznego 

pojazdów.

4.BEZPIECZNY POJAZD Usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu 

technicznego pojazdów, Doskonalenie systemów 

bezpieczeństwa w pojazdach

nadzór Powiat ziemski Gliwice

213 Popularyzacja w społeczeństwie ratownictwa drogowego. 5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Integracja i rozwój krajowego systemu 

ratownictwa, Usprawnienie systemu pomocy 

ofiarom wypadków drogowych

edukacja Powiat ziemski Gliwice

214 Rozwinięcie systemu pomocy poszkodowanym w 

wypadkach drogowych.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków 

drogowych

edukacja Powiat ziemski Gliwice

215 Stworzenie stałych, zatwierdzonych organizacji ruchu dla 

wszystkich dzielnic miasta Czeladź – drogi gminne.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Powiat ziemski Będzin

216 Dostosowanie istniejącej organizacji ruchu do wymogów 

zgodnych z projektami organizacji ruchu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Będzin

217 Wykonanie korekt wysokości montażu znaków drogowych 

w odniesieniu do skrajni drogi oraz podwyższanie lub 

obniżanie wysokości słupków w celu osiągnięcia 

odpowiednich wytycznych, zgodnych z przepisami.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Będzin

218 Wymiana oznakowania dróg gminnych na odpowiadające 

przepisom związanym z widocznością i czytelnością 

oznakowania.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Będzin
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219 Budowa Obwodnicy Osiedla Józefa Piłsudskiego w 

Czeladzi.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Będzin

220 Udział w kampanii profilaktycznej „Prowadzę – jestem 

trzeźwy” ukierunkowanej na zmniejszenie ofiar wypadków 

drogowych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Będzin

221 Organizacja i prowadzenie prelekcji i pogadanek w 

placówkach oświatowych z zakresu bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym – bezpieczne przedszkole, bezpieczna 

szkoła.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Będzin

222 Współfinansowanie działań edukacyjnych, profilaktycznych 

i prewencyjnych prowadzonych wspólnie z instytucjami 

rządowymi i pozarządowymi - organizacja finału 

Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

drogowym w 2015 roku.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Będzin

223 Szkolenie oraz pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Edukacja dla bezpieczeństwa edukacja Powiat ziemski Będzin

224 Wdrożenie dwóch punktów wyposażonych w system 

automatycznego ważenia wstępnego umożliwiający 

preselekcję ważonych pojazdów (DK-1 przy ul. Bugajskiej, 

al. Marszałkowska).

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

225 Budowa urządzeń rejestrowania przejazdu pojazdów na 

czerwonym świetle sygnalizacji (DK-1 przy ul. Krakowskiej).

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

226 Zaprojektowanie i wprowadzenie sterowania 

sygnalizatorami kierunkowymi dla wydzielonych pasów 

ruchu do skrętu w lewo na skrzyżowaniach al. Armii 

Krajowej-ul. Dekabrystów, al. Armii Krajowej-al. 

Wyzwolenia, ul. Dekabrystów-ul. Kilińskiego.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

227 Wymiana sterowników sygnalizacji świetlnej na ciągu al. 

Armii Krajowej.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

228 Instalacja urządzeń do koordynacji obszarowej sterującej 

sygnalizacjami ulicznymi w ciągu al. Armii Krajowej oraz ul. 

Dekabrystów.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa
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229 Budowa oświetlenia drogowego ulicy Turystycznej na 

odcinku od ul. Mstowskiej do ul. Bursztynowej.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

230 Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy 

Spartakusa.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

231 Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wróblewskiego. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

232 Budowa oświetlenia drogowego ulicy Namysłowskiej. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

233 Budowa oświetlenia drogowego ulicy Brzezińskiej na 

odcinku od ul. Załogi do posesji nr 88.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

234 Budowa oświetlenia drogowego ulicy TON, Fragmentu ul. 

Szkolnej oraz fragmentu ul. Różanej. 

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

235 Budowa oświetlenia drogowego ulicy Koniecpolskiej na 

odcinku od ul. Wielkoborskiej do ul. Wręczyckiej.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

236 Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pięknej oraz 

fragmentu ulicy Wczasowej.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

237 Przebudowa mostu nad rzeką Kucelinką w ciągu ul. 

Mirowskiej.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

238 W roku 2016 planowana jest przebudowa mostu przez 

rzekę Stradomkę w Alei Niepodległości.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

239 Remont nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w ul. 

Racławickiej wzdłuż północnej strony posesji  pod nr 

32,34,36 na terenie działki o nr ewid.: 31/9 obręb 151.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

240 Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej 7. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa
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241 Budowa chodnika przed Przedszkolem nr 12 przy ul. 

Broniewskiego 18.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

242 Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych przy ulicy 

Warszawskiej 31.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

243 Modernizacja rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. 

Głównej i Cegielnianej.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

244 Wymiana płytek chodnikowych ul. Krakowska na odcinku 

od ul. Małej do wjazdu ul. Krakowska 80 strona północna.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

245 Naprawa chodnika i budowa podjazdów dla OSP Błeszno. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

246 Droga dla pieszych w dzielnicy Błeszno. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

247 Remont nawierzchni ul. Elektryków. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

248 Budowa parkingu przy ul. Sosnowej 9/11, 13/15. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

249 Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ul. 

Boh Katynia.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

250 Poprawa nawierzchni ul. Długiej. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

251 Budowa ul. Wierzbowej. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

252 Przebudowa ulicy Lechonia od ul. Sadowej do ul. Orkana (II 

etap).

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa
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253 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK-1 łączącego 

ul. Okrzei z Al. Pokoju.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

254 Przebudowa nawierzchni - odcinek 100m - na ul. Pola. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

255 Remont chodnika przy ul. Starzyńskiego z przebudową na 

miejsca postojowe.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

256 Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu Al. 

Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

257 Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Schillera. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

258 Budowa ulicy Poniatowskiego. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

259 Budowa ulicy Warzywnej. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

260 Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wolności na odcinku od 

ulicy Sobieskiego do ronda Mickiewicza.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

261 Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. 

Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 (inwestycja 

rozpoczęta w 2014r.).

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

262 Budowa ulicy Nadrzecznej i Placu Bohaterów Getta 

(inwestycja rozpoczęta w 2014r.).

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

263 Budowa ulicy Gliwickiej. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

264 Budowa ulicy Załogi. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa
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265 Budowa ulicy Noskowskiego – Wagnera. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

266 Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej 

mieleckiej.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Częstochowa

267 Działania edukacyjne i profilaktyczne pod hasłem 

„Bezpieczna droga do szkoły” ukierunkowane na 

najmłodszych uczestników ruchu drogowego i mające na 

celu kształtowanie właściwych zachowań na drodze.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

edukacja Powiat ziemski Myszków

268 Organizacja konkursów z zakresu promowania 

bezpiecznych zachowań na drodze.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Myszków

269 Działania  prewencyjne mające na celu zniechęcenie 

kierujących pojazdami oraz pieszych do niezgodnych z 

prawem zachowań na drodze (bezpieczne przejście, 

bezpieczna prędkość itp.) stanowiące główne przyczyny 

wypadków drogowych.

3.BEZPIECZNA 

PRĘDKOŚĆ

Kształtowanie zachowań kierowców w zakresie 

jazdy z bezpieczną prędkością

edukacja Powiat ziemski Myszków

270 Przebudowy dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, budowa chodników, dróg rowerowych, 

zmiana konstrukcji nawierzchni z gruntowych na 

nawierzchnie twarde.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Myszków

271 Kontrole na sieci dróg gminnych istniejącej stałej 

organizacji ruchu w zakresie zgodności z zatwierdzonymi 

projektami.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym, Rozwój systemu zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Myszków

272 Kontrole w terenie prawidłowości oznakowania, 

zastosowania, funkcjonowania, utrzymania znaków 

drogowych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Powiat ziemski Myszków

273 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 

na sieci dróg gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym, Rozwój systemu zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

nadzór Powiat ziemski Myszków

274 Przegląd, odnowa i poprawa oznakowania pionowego i 

poziomego w rejonach szkół.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

nadzór Powiat ziemski Myszków
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275 Przegląd, odnowa, uzupełnienie oznakowania na wlotach 

dróg bocznych z drogami wyższej kategorii.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Powiat ziemski Myszków

276 Identyfikacja i przegląd miejsc i odcinków dróg szczególnie 

niebezpiecznych, określenie przyczyn i podejmowanie 

działań eliminujących zagrożenie bezpieczeństwa.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego nadzór Powiat ziemski Myszków

277 Budowa ciągów pieszo – rowerowych i dróg rowerowych. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat ziemski Myszków

278 Współpraca z organami policji w zakresie działań 

kontrolnych i prewencyjnych.

3.BEZPIECZNA 

PRĘDKOŚĆ

Usprawnienie systemu zarządzania prędkością edukacja Powiat ziemski Myszków

279 Współpraca z Policją w zakresie wymiany informacji o 

stanie dróg mających wpływ na przyczyny powstawania 

zdarzeń drogowych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym, Rozwój systemu zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Myszków

280 Zasięganie opinii Policji w działaniach zmierzających do 

zmian w organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa 

w konkretnych miejscach lub odcinkach na sieci dróg.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Myszków

281 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Zawiercie

282 Zakup i wymiana znaków pionowych. 2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Zawiercie

283 Odnowienie znaków poziomych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Zawiercie

284 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Będzin

285 Zakup i wymiana znaków pionowych. 2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Będzin

286 Odnowienie znaków poziomych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Będzin
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287 Przegląd dróg. 2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Będzin

288 Przegląd mostów. 2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat ziemski Będzin

289 Remonty i przebudowa dróg, remonty i budowa chodników, 

bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 

na drogach gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Lubliniec

290 Organizacja prelekcji i pogadanek z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym w klasach I - III szkół 

podstawowych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Częstochowa

291 Organizacja szkolenia z zakresu karty rowerowej w 

szkołach podstawowych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Częstochowa

292 Organizacja pokazów pierwszej pomocy przedmedycznej. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Częstochowa

293 Opracowanie i wykonanie projektu oznakowania dróg na 

terenie Gminy Rędziny. Bieżące utrzymanie oznakowania 

pionowego i poziomego na sieci dróg.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Częstochowa

294 Budowa chodników oraz remonty bieżące dróg. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Częstochowa

295 Budowa ul. Komuny Paryskiej w Tarnowskich Górach. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów ruchu drogowego 

eliminujących największe zagrożenie w ruchu 

drogowym.

Inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

296 Przebudowa ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach w celu 

budowy miejsc postojowych oraz poprawy bezp.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów ruchu drogowego 

eliminujących największe zagrożenie w ruchu 

drogowym.

Inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

297 Budowa dróg publicznych ( ul. łącząca ul. Bałtycką z ul. 

Łanową, ul. Sikorek i ul. Czajek).

2.BEZPIECZNE DROGI Budowa bezpiecznej infrastruktury drogowejDostosowanie infrastruktury drogowej do podstawowych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowegoPowiat ziemski Tarnowskie Góry

298 Budowa ulic: Hallera, Chmielewskiego, Bystrama. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów ruchu drogowego 

eliminujących największe zagrożenie w ruchu 

drogowym.

Inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

299 Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, 

poboczy, oznakowania poziomego i pionowego dróg 

gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów ruchu drogowego 

eliminujących największe zagrożenie w ruchu 

drogowym.

Inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry

300 Wykonywanie nakładek ochronnych na zniszczonych 

fragmentach dróg gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów ruchu drogowego 

eliminujących największe zagrożenie w ruchu 

drogowym.

Inżynieria Powiat ziemski Tarnowskie Góry
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301 „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców w 

ruchu rowerowym”- rozbudowa i utrzymanie sieci tras 

rowerowych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Obniżenie liczby wypadków drogowych z rannymi.Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowegoPowiat ziemski Tarnowskie Góry

302 „Bezpieczna droga do szkoły” – w ramach programów 

wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymują elementy 

odblaskowe (zawieszki, Ledy, kamizelki).

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Obniżenie liczby wypadków drogowych z rannymi.Ochrona pieszych uczestników ruchu drogowego.Powiat ziemski Tarnowskie Góry

303 „Edukacja mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej”.

5.RATOWNICTWO I 

OPIEKA POWYPADKOWA

Obniżenie liczby wypadków drogowych z rannymi.Rozwój systemu ratownictwa na drogach.Powiat ziemski Tarnowskie Góry

304 Egzamin na kartę rowerową. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

Edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Tarnowskie Góry

305 Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

Edukacja Powiat ziemski Tarnowskie Góry

306 Wprowadzenie organizacji ruchu w Orzeszu Zazdrości 

wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

307 Wykonanie projektu organizacji ruchu w ciągu drogi 

wewnętrznej - ul. Fabryczna w Orzeszu Jaśkowicach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

308 Wykonanie projektu organizacji ruchu w ciągu dróg 

gminnych - min. zabudowa progów zwalniających w ciągu 

dróg gminnych w Orzeszu Zawadzie.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

309 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 

na drogach gminnych na terenie miasta Orzesze.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

310 Kontrole w terenie prawidłowości wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

umieszczonych na drogach gminnych na terenie miasta 

Orzesze.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

311 Kontrole organów zarządzających ruchem wraz z 

przedstawicielem Urzędu oraz Komendy Powiatowej Policji.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

312 Remont nawierzchni odcinka drogi - ul. Wiosny Ludów w 

Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów
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313 Remont nawierzchni odcinka ul. Zwycięstwa w Orzeszu. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

314 Remont nawierzchni odcinka drogi - ul. Generała Ziętka w 

Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

315 Remont nawierzchni odcinka drogi ul. Kościuszki w 

Orzeszu. 

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

316 Remont nawierzchni odcinka drogi - ul. Rolnicza w 

Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

317 Remont nawierzchni odcinka drogi - ul .22 Lipca w 

Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

318 Remont nawierzchni odcinka drogi ul. Górniczej w Orzeszu. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

319 Remont nawierzchni odcinka drogi ul. Krzywej w Orzeszu. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

320 Remont nawierzchni odcinka drogi ul. Świętojańskiej w 

Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

321 Remont nawierzchni odcinka drogi ul. Ściegiennego w 

Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

322 Remont nawierzchni odcinka drogi ul. Piaskowej w 

Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

323 Remont chodnika w ciągu ul. Akacjowej w Orzeszu. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

324 Remont nawierzchni odcinka drogi ul. Jeziorskiej w 

Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów



Program realizacyjny na lata 2015 i 2016 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

325 Remont chodnika w ciągu ul. Czarnieckiego w Orzeszu. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

326 Remont nawierzchni odcinka ul. Czarnieckiego w Orzeszu. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

327 Remont nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej ul. Krętej w 

Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

328 Remont nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej ulicy 

bocznej od ul. Mikołowskiej w Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

329 Remont odcinka drogi wewnętrznej ulicy bocznej od ul. 

Starej w Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

330 Remont nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej ul. 

Sobieskiego w Orzeszu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

331 Remont nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej bocznej od 

ul. Kawika w Orzeszu. 

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

332 Remonty bieżące dróg gminnych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Mikołów

333 Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej 

wraz z węzłem dwupoziomowym 

i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli – 

ulica Nowobukowa

Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej 

wraz z węzłem dwupoziomowym 

i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli – 

ulica Nowobukowa.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Ruda Śląska

334 Budowa odcinka trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota 

wraz z węzłem dwupoziomowym.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Ruda Śląska
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335 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, 

Magazynowej, Brańskiego.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Ruda Śląska

336 Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Wolności. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Ruda Śląska

337 Budowa tras rowerowych (~30 km). 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Ruda Śląska

338 Kontrole w terenie prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń 

sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego umieszczonych na drogach publicznych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Ruda Śląska

339 Kontrola w terenie kompletności oznakowania stałej 

organizacji ruchu funkcjonującej na drodze krajowej, 

wojewódzkiej, drogach powiatowych, gminnych i 

wewnętrznych (bieżące utrzymanie) - co najmniej raz na 6 

miesięcy, w praktyce w zależności od kategorii drogi od 1 

do 4 razy w miesiącu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

340 Kontrola w terenie prawidłowości zastosowania 

funkcjonującego oznakowania wszystkich znaków 

drogowych stałej organizacji ruchu zastosowanych na 

drodze krajowej, wojewódzkiej, dróg powiatowych, 

gminnych i wewnętrznych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

341 Analiza zastosowanych rozwiązań, propozycje 

wprowadzenia zmian w funkcjonującej organizacji ruchu 

oraz opracowywanie nowych projektów stałej organizacji 

ruchu dla dróg: krajowej, wojewódzkiej, dróg powiatowych, 

gminnych i wewnętrznych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

342 Rozpatrywanie wniosków i uwag dotyczących 

funkcjonującej organizacji ruchu oraz wniosków o 

wprowadzenie zmian w tej organizacji ruchu dla dróg: 

krajowej, wojewódzkiej, dróg powiatowych, gminnych i 

wewnętrznych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno
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343 Rozpatrywanie (analiza i ocena) projektów stałej i 

tymczasowej organizacji ruchu dla dróg: krajowej, 

wojewódzkiej, dróg powiatowych, gminnych i 

wewnętrznych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

344 Opiniowanie w projektach budowlanych geometrii dla dróg: 

krajowej, wojewódzkiej, dróg powiatowych, gminnych i 

wewnętrznych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

345 Regulacja dostępu do dróg: krajowej, wojewódzkiej, dróg 

powiatowych, gminnych i wewnętrznych, tzn. nadzór 

(opiniowanie nowych lokalizacji, wizje w terenie) na 

lokalizowaniem zjazdów publicznych i indywidualnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

346 Nadzór (opiniowanie nowych lokalizacji, wizje w terenie) 

nad umieszczaniem obiektów nie związanych z ruchem 

bądź obsługą ruchu drogowego tzn. reklam, przyczep 

gastronomicznych itd. przy drogach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

347 Kontrola w terenie prawidłowości zastosowania 

(wdrożenia), wykonania i funkcjonowania wszystkich 

znaków drogowych stałej i tymczasowej organizacji ruchu 

na drodze krajowej, wojewódzkiej, drogach powiatowych i 

gminnych – w terminie do 14 dni od daty wprowadzenia tej 

organizacji ruchu. W praktyce w dniu jej wprowadzenia lub 

przed zezwoleniem na oddanie do użytkowania (w 

przypadku nowych inwestycji).

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

348 Kontrola w terenie kompletności oraz poprawności 

funkcjonowania sygnalizacji świetlnych funkcjonujących na 

drodze krajowej, wojewódzkiej, drogach powiatowych, 

gminnych i wewnętrznych , (bieżące utrzymanie) - co 

najmniej raz na 6 miesięcy, w praktyce w zależności od 

kategorii drogi od 1 do 4 razy w miesiącu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

349 Prowadzenie systematycznych kontroli mas i nacisków osi 

pojazdów ciężarowych wagami przenośnymi.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Wojewódzki Inspektorat 

Transportu Drogowego w 

Katowicach, Powiat grodzki 

Jaworzno
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350 Uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych 

drogami.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Powiat grodzki Jaworzno

351 Podejmowanie działań zmierzających do budowy nowych 

punktów kontrolnych przystosowanych do realizacji zadań 

związanych z kontrolą wymiarów, masy i nacisków osi 

pojazdów na drogach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Wojewódzki Inspektorat 

Transportu Drogowego w 

Katowicach, Powiat grodzki 

Jaworzno

352 Kontrola stanu istniejącej infrastruktury drogowej 

(nawierzchni, odwodnienia, oświetlenia, zieleni itd.) na 

drogach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

353 Prowadzenie (przygotowywanie i nadzór) nad wykonaniem 

zadań związanych z odśnieżaniem i czyszczeniem dróg.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

354 Prowadzenie bieżących napraw istniejącej infrastruktury 

na drogach.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno
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355 Planowanie i prowadzenie remontów oraz przebudowy 

istniejącej infrastruktury drogowej (nawierzchni, 

odwodnienia, oświetlenia itd.) na drogach. W tym zakresie 

1. Przebudowę drogi powiatowej ul. Dąb – etap II 

(przebudowa jezdni z zastosowaniem elementów 

uspokojenia ruchu – wyniesione skrzyżowania, przebruki 

oraz wydzielonym ciągiem pieszo-rowerowym).2. 

Przebudowę drogi powiatowej ul. Luszowickiej.

3. Przebudowę drogi gminnej ul. 29listopada – etap I.

4. Przebudowę ul. Astrów.

5. Budowę odwodnienia ul. Pięknej, ul. Prostej, ul. 

Kolorowej i ul. Pogodnej wraz z budową drogi serwisowej z 

funkcją ścieżki rowerowej.

6. Modernizacje dróg gruntowych – dalsza realizacja 

programu modernizacji dróg gruntowych tzn.: ul. Młyny 

Serafińskie, ul. Ruścicka, ul. Kosynierów, ul. Klinowa, ul. 

Dworcowa, ul. Ludowa, ul. Urocza, ul. Lelewela, ul. 

Jaracza, ul. Poległych, ul. Szulgacza, ul. Na Stawach, ul. 

Gala Anonima, ul. Czerwińskiego, ul. Wawrzyńskiej, ul. 

Flisaków, ul. Wiosny Ludów, ul. Celników, ul. Drzymały, ul. 

Dożynkowa, ul. Sasanek, ul. Pionierów - boczna, 

ul. Bielańska, łącznik Cezarówka Górna-Jesienna, ul. 

Hetmańska, ul. Sielec, ul. Śmiała, ul. Rydla, ul. Kaliska, ul. 

Struga, ul. Wapniówka, ul. Górnośląska - boczna, ul. 

Pochyła, ul. Wolności, ul. Rezedowa, ul. Żytnia, ul. 

Jasińskiego, ul. Końcowa, łącznik Kaczeńców-Pszeniczna, 

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno

356 Współpraca z innymi jednostkami np. uzgadnianie 

geometrii i organizacji ruchu dla przebudowy drogi krajowej 

(Wydział IM UM w Jaworznie), opracowywanie zmian w 

funkcjonującej organizacji ruchu (KMP w Jaworznie), 

uzgadnianie lokalizacji zjazdów (Wydział UA UM w 

Jaworznie), utrzymanie zieleni oraz usuwanie z pasa 

drogowego drzew zagrażających BRD (Wydział OŚ UM w 

Jaworznie).

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Jaworzno
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357 Ratownictwo i opieka powypadkowa -poprawa jakości i 

efektywności działań związanych z ratownictwem i opieką 

powypadkową.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

edukacja Powiat ziemski Pszczyna

358 Remonty i przebudowy dróg, budowa chodników, 

przebudowa  skrzyżowań, utrzymanie oznakowania 

pionowego i poziomowego na drogach gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Pszczyna

359 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 

na sieci dróg gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Pszczyna

360 Pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły i do domu 

oraz nauka poprawnego przechodzenia przez drogę.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

361 Przygotowania do karty rowerowej – uczniowie zapoznają 

się z przepisami ruchu drogowego, rozwiązują przykładowe 

testy.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

362 Po uzgodnieniu z Policją Powiatową zorganizowano 

spotkania ze Sznupkiem Lekcje o bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym, Organizacja szkolnych konkursów, Spotkanie z 

policjantem.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

363 Działania prewencyjno – edukacyjne i profilaktyczne 

ukierunkowane na zapobieganie wypadkom drogowym 

poprzez rozwój świadomości najbardziej zagrożonych grup 

uczestników ruchu drogowego i kształtowanie ich 

właściwych zachowań na drodze.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

364 Rozpowszechnianie w szkołach poprzez materiały 

profilaktyczne, informacje na stronach internetowych oraz 

gazetkach szkolnych informacji na temat bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

365 Działanie prewencyjne mające na celu zniechęcanie 

kierujących oraz pieszych do niezgodnych zachowań na 

drodze, stanowiących główną przyczyny wypadków 

drogowych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

366 Zakup opasek odblaskowych. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna
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367 Apele o bezpieczeństwie. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

368 Szkolenie dla pracowników z zakresu „Pierwszej Pomocy 

Przedmedycznej”, Przeprowadzenie kursu pierwszej 

pomocy dla uczniów.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

369 Zakupienie roweru do szkoły celem ćwiczenia jazdy i 

poznawania zasad w mini miasteczku ruchu drogowego.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

370 Wykonanie mini miasteczka ruchu drogowego na placu 

szkolnym.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

371 Omawianie zasad obowiązujących podczas poruszania się 

dzieci na szkolnych wycieczkach rowerowych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

372 Wykonywanie prac plastycznych przedstawiających 

prawidłowe zachowanie się na drodze.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

373 Udział w konkursie dotyczących wiedzy na temat 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

374 Udział nauczycieli w konferencjach „Bezpiecznie na 

drodze”, „Bezpieczna przestrzeń – wiedza dla jakości 

życia”.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

375 Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego. 1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

376 Udział w kampaniach profilaktycznych ukierunkowanych na 

zmniejszenie ofiar wypadków drogowych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

377 Wykonywanie projektów związanych z bezpieczeństwem w 

ruchu drogowym.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

378 Inwestycje w zakresie budowy miasteczek ruchu 

drogowego (etap realizacji z ZSP).

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna
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379 Miasteczko ruchu drogowego wykorzystanie ogrodu 

przedszkolnego do prowadzenia zajęć ruchowym, znaków 

drogowych stojących i sygnalizatorów.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

380 Lekcje wychowawcze nt. bezpiecznego poruszania się po 

drodze.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

381 Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie ćwiczą 

praktyczną jazdę rowerem na przygotowanych przez 

nauczyciela torach sprawnościowych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

382 Przygotowanie przez kółko dziennikarskie filmu nt. Nie daj 

się przeoczyć, promującego noszenie odblasków, 

przygotowanego w ramach ministerialnego konkursu 

Błyskotliwi.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

383 Bezpieczna droga do przedszkola – cykl zajęć 

edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości 

dzieci na temat zagrożeń oraz kształtowanie właściwych 

zachowań na drodze.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

384 Spacery, wycieczki w celu poznawania zasad ruchu 

drogowego.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

385 Udział w ogólnopolskich konkursach, akcjach i kampaniach 

profilaktycznych ukierunkowanych na zwiększenie wiedzy 

dzieci i rodziców na temat zagrożeń w ruchu drogowym, np. 

dzień z Mundurem w Pszczynie.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

386 Realizacja projektu edukacyjnego „ABC bezpieczeństwa w 

przedszkolu i poza nim”.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

387 Gazetki dla rodziców dzieci przedszkolnych na temat 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

388 Podjęcie działań mających na celu budowę progów 

zwalniających w pobliżu przedszkola.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

389 Podjęcie działań budowy chodnika, pasów, sygnalizacji 

świetlnej przy oddziałach przedszkolnych przy ul. 

Wyzwolenia.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna
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390 Uaktualnianie regulaminów, procedur dotyczących 

przestrzegania bezpieczeństwa.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

391 Cykl zajęć „Bezpieczny przedszkolak” – wycieczki na 

skrzyżowanie – praktyczna nauka przechodzenia przez 

jezdnię i używanie sygnalizacji świetlnej.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

392 Teatrzyki edukacyjne – promowanie bezpiecznych 

zachowań na drodze.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

393 Organizacja festynu rodzinnego pod hasłem „Bezpieczny 

Przedszkolak”.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

394 Zakup pomocy dydaktycznych – znaków drogowych, gier 

edukacyjnych, filmów promujących bezpieczne zachowanie 

się.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach, Powiat ziemski 

Pszczyna

395 Remonty i przebudowa dróg powiatowych –przebudowa 

dróg, budowa chodników, bieżące utrzymanie oznakowania 

pionowego i poziomego. W roku 2015 zostanie 

zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

2322 S – ulica M.C. Skłodowskiej w Lublińcu”, W roku 2016 

zaplanowano zadanie, pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2350 S – ul. Ś. Anny w Lublińcu”.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Lubliniec

396 Kontrola, przegląd i analiza istniejącej organizacji ruchu, 

oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Lubliniec

397 Coroczne kontrole działalności Stacji Kontroli Pojazdów na 

terenie powiatu lublinieckiego w ramach nadzoru Starosty.

4.BEZPIECZNY POJAZD Usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu 

technicznego pojazdów

nadzór Powiat ziemski Lubliniec

398 Lustracje oznakowania-kontrole, przeglądy, analiza 

istniejącej organizacji ruchu, oznakowania pionowego 

poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Siemianowice 

Śląskie

399 Modernizacja sygnalizacji świetlnych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Siemianowice 

Śląskie
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400 Remonty odcinków dróg publicznych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Siemianowice 

Śląskie

401 Kontrola w terenie stałej organizacji ruchu na drogach 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, dla 

których Prezydent Miasta Bielska-Białej jest organem 

zarządzającym ruchem w zakresie zgodności z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

nadzór Powiat grodzki Bielsko-Biała

402 Kontrola w terenie prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 

sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego umieszczonych na drogach krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Bielsko-Biała

403 Wymiana informacji o stanie dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych na terenie miasta.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Bielsko-Biała

404 Budowa dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych na terenie miasta

(m.in.: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w 

Bielsku-Białej"; 

"Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ Żywieckiej) w Bielsku-

Białej").

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Bielsko-Biała

405 Remonty i przebudowa dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych - budowa chodników, budowa 

ścieżek rowerowych, przebudowa skrzyżowań, 

modernizacja sygnalizacji świetlnych, bieżące utrzymanie 

oznakowania pionowego i poziomego na sieci dróg na 

terenie miasta.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Bielsko-Biała

406 Opracowanie planów remontów i przebudowy dróg 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na 

terenie miasta.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Bielsko-Biała

407 Wymiana i uzupełnienie oznakowania na wlotach dróg 

bocznych z wykorzystaniem znaków o podwyższonych 

standardzie technicznym.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Bielsko-Biała
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408 Wdrożenie niezależnych analiz i audytów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

nadzór Powiat grodzki Bielsko-Biała

409 Odnowa niekonwencjonalnego oznakowania w rejonach 

szkół.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Bielsko-Biała

410 Opracowanie dokumentacji modernizacji sygnalizacji 

świetlnej.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Bielsko-Biała

411 Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego na terenie 

miasta Bielska-Białej (wdrożenie ITS w systemie 

zarządzania ruchem na terenie miasta).

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat grodzki Bielsko-Biała

412 Remonty i przebudowy dróg powiatowych, budowa, 

przebudowa chodników, bieżące utrzymanie oznakowania 

pionowego i poziomego na administrowanej sieci dróg.   

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Myszków

413 Przegląd i wymiana uszkodzonego oznakowania 

pionowego na drogach powiatowych.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Myszków

414 Lustracje dróg pod kątem weryfikacji poprawności 

zastosowanego oznakowania pionowego, poziomego oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Myszków

415 Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w zakresie 

oznakowanie pionowego i poziomego, urządzeń BRD, 

stanu nawierzchni jezdni dróg i chodników.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Myszków

416 Wymiana i uzupełnienie oznakowania na wlotach dróg 

podporządkowanych z możliwością wykorzystania znaków 

o podwyższonym standardzie technicznym.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Myszków

417 Zamieszczanie, w opiniach o projektach organizacji ruchu, 

uwag mogących poprawić bezpieczeństwo ruchu 

drogowego.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Myszków

418 Montaż urządzeń BRD w zakresie luster drogowych w celu 

poprawy warunków widoczności na skrzyżowaniach dróg 

bądź wyjazdów z posesji o ograniczonej widoczności. 

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Myszków
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419 Wyznaczenie nowych oraz modernizacja istniejących 

przejść dla pieszych szczególnie w rejonach placówek 

oświatowych oraz miejsc szczególnie uczęszczanych przez 

dzieci z możliwością wykorzystania oznakowania 

niekonwencjonalnego. 

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Myszków

420 Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu w zakresie: 

zatwierdzania organizacji ruchu w całości lub części, bez 

zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag 

dotyczących wdrożenia organizacji ruchu, odsyłania 

projektów organizacji ruch u w celu wprowadzania 

poprawek, odrzucania projektów organizacji ruchu, 

przechowywania projektów organizacji ruchu i prowadzenia 

ich ewidencji. 

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat ziemski Myszków

421 Kontrole w terenie stałej wprowadzonej organizacji ruchu 

na drogach gminnych i powiatowych, dla których właściwym 

organem zarządzającym ruchem na drogach jest starosta 

myszkowski, w zakresie zgodności z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Powiat ziemski Myszków

422 Kontrole w terenie w zakresie prawidłowości zastosowania, 

wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich 

znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, 

urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na 

drogach gminnych i powiatowych dla których właściwym 

organem zarządzającym ruchem na drogach jest starosta 

myszkowski.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Powiat ziemski Myszków

423 Kontrola w terenie stałej organizacji ruchu na drogach 

będących w granicach Miasta Piekary Śląskie z wyjątkiem 

autostrady dla których Prezydent Miasta jest organem 

zarządzającym ruchem w zakresie zgodności z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

przeprowadzona w terminie do 14 dni od dnia 

wprowadzenia organizacji ruchu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Piekary Śląskie
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424 Kontrola w terenie prawidłowości zastosowania, 

wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich 

znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, 

urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na 

drogach będących w granicach Miasta Piekary Śląskie z 

wyjątkiem autostrady, dla których Prezydent Miasta jest 

organem zarządzającym ruchem. Przeprowadzona co 

najmniej raz na 6 miesięcy.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Piekary Śląskie

425 Remonty i przebudowa dróg oraz chodników, bieżące 

utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, 

sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń BRD na 

administrowanej sieci dróg.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Piekary Śląskie

426 Kontrola, przegląd i analiza istniejącej organizacji ruchu, 

oznakowania pionowego i poziomego.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Piekary Śląskie

427 Opracowywanie planów dla remontów i przebudów dróg. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Piekary Śląskie

428 Zmiana i uzupełnienie oznakowania na wlotach dróg 

bocznych z wykorzystaniem znaków o podwyższonym 

standardzie technicznym.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Piekary Śląskie

429 Utrzymanie i konserwacja niekonwencjonalnego 

oznakowania w rejonach szkół.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Piekary Śląskie

430 Budowa ciągów pieszo-rowerowych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Piekary Śląskie

431 Działania prewencyjno-edukacyjne i profilaktyczne 

ukierunkowane  na zapobieganie wypadkom drogowym.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Kuratorium Oświaty w 

Katowicach  

432 Organizacja i prowadzenie prelekcji i pogadanek w 

szkołach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego,Ochrona 

uczestników ruchu drogowego 

edukacja Powiat ziemski Częstochowa

433 Inwestycja wspierające rozwój miasteczek ruchu 

drogowego np. zakup sprzętu, znaków drogowych.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego.

edukacja Powiat ziemski Częstochowa
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434 Wykorzystanie miasteczka ruchu drogowego  do 

kształtowania właściwych postaw i zachowań na drodze 

wśród dzieci i młodzieży.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Powiat ziemski Częstochowa

435 Kontrola w terenie dot. prawidłowości umieszczenia znaków 

dróg na drogach gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Ochrona uczestników ruchu drogowego nadzór Powiat ziemski Częstochowa

436 Opracowanie planów remontów i ewentualnych przebudów 

dróg gminnych.

2.BEZPIECZNE DROGI Ochrona uczestników ruchu drogowego nadzór Powiat ziemski Częstochowa

437 Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni drogowych. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym, Rozwój systemu zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat grodzki Zabrze

438 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Zabrze

439 Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej pasa 

drogowego, eliminacja miejsc newralgicznych w których 

powstają niebezpieczne zalewiska.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym, Rozwój systemu zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat grodzki Zabrze

440 Wycinka drzew stwarzających zagrożenie w ruchu 

drogowym w mieście Zabrze.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

nadzór Powiat grodzki Zabrze

441 Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności Kondratowicza w 

Zabrzu - budowa azyli, przebudowa sygnalizacji świetlej, 

zmiana geometrii.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat grodzki Zabrze

442 Budowa miejsc postojowych na terenie miasta. 2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Zabrze

443 Zastosowanie folii odblaskowych na elementach 

wsporczych oznakowania pionowego dla przejść dla 

pieszych celem poprawy widoczności tych przejść.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat grodzki Zabrze

444 Przebudowa skrzyżowania Skłodowskiej-Curie - Dworska w 

Zabrzu - budowa mini ronda celem poprawy BRD.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Powiat grodzki Zabrze
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445 Bieżące utrzymanie oraz systematyczna modernizacji 

sygnalizacji świetlnych - wymiana wkładów na LED, zmiana 

elementów oświetlenia oraz klimatyzacji szaf 

sterowniczych, zmiana systemów detekcji z indukcyjnych 

na optyczne.

2.BEZPIECZNE DROGI Rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem 

infrastruktury drogowej

inżynieria Powiat grodzki Zabrze

446 Bieżąca współpraca z Komendą Miejską Policji WRD w 

Zabrzu celem wspólnego typowania miejsc 

niebezpiecznych wymagających zmian w organizacji ruchu.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego nadzór Powiat grodzki Zabrze

447 Modernizacja przejść dla pieszych przez torowiska 

tramwajowe na terenie miasta Zabrze.

1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Ochrona uczestników ruchu drogowego inżynieria Powiat grodzki Zabrze

448 Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. Prowadzone co najmniej raz na pół roku.1.BEZPIECZNY CZŁOWIEK Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

uczestników ruchu drogowego

edukacja Wydział Komunikacji i 

Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego

449 Kontrola w terenie stałej organizacji ruchu na drogach 

wojewódzkich dla których Marszałek Województwa 

Śląskiego jest organem zarządzającym ruchem w zakresie 

zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

przeprowadzana w terminie do 14 dni od dnia 

wprowadzenia organizacji ruchu.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Wydział Komunikacji i 

Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego

450 Kontrola w terenie prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 

sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego umieszczonych na drogach 

wojewódzkich, dla których Marszałek Województwa 

Śląskiego jest organem zarządzającym ruchem. 

Przeprowadzana co najmniej raz na 6 miesięcy.

2.BEZPIECZNE DROGI Wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego eliminujących największe zagrożenia 

w ruchu drogowym

inżynieria Wydział Komunikacji i 

Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego


