Uchwała nr 3113/326/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27.11.2009 r.

w sprawie 

przystąpienia do wykonania pomiaru ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2010 roku w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt 2 i art. 20 pkt 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tj. Dz. U. Nr 19 z 2007 r. poz. 115/ 


Zarząd Województwa Śląskiego

u c h w a l a:

§ 1
1.	Przystępuje się do wykonania pomiaru ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2010 roku w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz.
2.	Wybrane obliczenia i analizy obejmować winny drogi wojewódzkie i krajowe we wszystkich powiatach, w tym w miastach na prawach powiatu oraz drogi krajowe administrowane przez GDDKiA Oddział Katowice.

§ 2
1.	Przyjmuje się „Wytyczne pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku” opracowane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury – Warszawa, listopad 2009 r. jako obowiązujące do stosowania przy dokonywaniu pomiarów ruchu w 2010 roku.
2.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pomiarów, obliczeń i analiz przygotuje, przeprowadzi i wykonywał będzie nadzór nad realizacją zamówienia Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
3.	Bezpośrednia kontrolę przebiegu pomiarów ruchu wykonywał będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich Katowicach.
4.	Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 2 winno zostać dokonane niezwłocznie po podjęciu przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwały upoważniającej Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2010-2011 dotyczących realizacji tego zamówienia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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