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PZD-54.4410.8.2018

W odpowiedzi na inteľpelację zgłoszoną podczas Sesji Rady Powiatu w Busku Zdroju
w dniu l4.l2.Ż0l8ľ. (wpł. do PZD dnia 17.l2.20l8r.) w spľawie zimowego oľaz letniego
utľzymańia dróg powiatowych, Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku-Zdroju wyjaśnia.

Zimowe utľzymanie dróg na obszarue działania Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku-Zdroju pľowadzone jest w oparciu o plan zimowego otľzymania dróg na sezon
20l8l20l9' któľy został sporządzony zgodnie zpotrzebami i zasadami odśnieżania i usuwania
gołoledzi na drogach, zatwieĺdzonymi przęz Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju Uchwałą
Nľ 5/2006 z dnia 20 gľudnia 2006r. Dľogi powiatowe utľzymywane są w tľzęch standaľdach
zatwięr dzonych w/w uchwałą.

W sfeľze usuwania skutków zimowych na dľogach powiatowych, ze stľony Zarządu
Dróg nie ma zaniedbań, a spľzęt odśnieżający i piaskujący pracuje na bieŻącq sukcesywnie
w miaľę występujących na dľogach zagroŻeń i w takim zakľesie, jaka jest potľzeba.
KaŻdorazowezgłoszenie zaistnieniaszczególnych utrudnień na dľogach jestprzezZaruądDrőg
sprawdzane i likwidowane w ramach zýoszonej inteľwencji.

W ľoku bieżącym koszenie poboczy wzdłuŻ dróg powiatowych było wykonane dwa lub
trzy razy w za|eŻności od występujących na dľogach potrzeb. Nadmieniamy, Że do Zarządu
Dróg nie wpłynęła Żadna skaľga dotycząca nienaleŻytego wykaszania poboczy dróg
powiatowych. Nie posiadamy także infoľmacji w spľawie zdatzenia czy wypadku drogowego,
któľy powstałby w wyniku zaniedbań w zakľesię koszenia poboczy. Informuję, Że powyŻsze
pĺace Zaruąd Dróg wykonuje siłami własnymi, spľzętem któľy został zakupiony na ten cel
tj. ciągniki, kosiarki mechaniczne otaz wykaszarki ręczne do usuwania tľaw w obľębie znaków
pionowych, barier dľogowych itp.

W latach ubiegłych była podejmowana inicjatywa w sprawie przekazania gminom
zadań zimowego utľzymania dróg powiatowych oÍaz letniego utľzymania w zakľesie
wykaszania poboczy' Po pľzygotowaniu wyliczeń ilości kilometrów dľőg oraz kosztów
zvłiązanych z realizacją w/w pľac gminy nie zgłosiły akcesu pľzejęcia tychŻe zadań od
Powi atowe go Zaruądu Dľó g.

Nadmieniam, że w aspekcie pľawnym nie istnieją Żadne przeszkody w przekazaniu w/w
zadan z zakr ęsu bieżące go utľzymani a dró g gm i no m.

Otrzymuje:
L Adresat
2. Biuro obsługi Rady i Zarządu
3. obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy
4. ala

Busko-Zdrój, dnia 27 .l2.20l8r.
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