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Plan prezentacji: 

- Sposoby realizacji bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich  

  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

- System Informatyczny Droga Online – ogólne informacje 

- Zastosowanie systemu Droga Online w zarządzaniu przedsięwzięciami drogowymi  

  w ramach bieżącego utrzymania dróg – moduł „Przedsięwzięcia drogowe” 

- Podsumowanie i wnioski 

- Pytania  
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Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 

- struktura organizacyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

- porozumienia z Powiatowymi Zarządami Dróg dotyczące wykonywania czynności bieżącego utrzymania dróg 

                        - zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z wyznaczonymi standardami 

                        - letnie utrzymanie dróg wojewódzkich 

- sposób rozliczania zadań bieżącego utrzymania przez powiaty 

- kontrola nad realizacją zapisów porozumień 
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- szybki i niezawodny dostęp do wszystkich istotnych informacji drogowych.  

- dane są zgromadzone na serwerze internetowym  

WIDEOREJESTRACJA 

OCENA STANU 

TECHNICZNEGO 

DANE O  DROGACH  

I OBIEKTACH MOSTOWYCH 

SERWER WWW 

DROGA ONLINE 

System informatyczny Droga Online 
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System informatyczny Droga Online 

Widoki połączone wspólną pozycją odniesienia 
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Moduł do zarządzania przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

- daje możliwość kontroli nad realizacją zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

 

- pozwala w prosty sposób na lokalizację przedsięwzięcia na mapie i zdjęciach z wideorejestracji 

 

System informatyczny Droga Online 

WIDEOREJESTRACJA 

OCENA STANU 

TECHNICZNEGO 

DANE O  DROGACH  

I OBIEKTACH MOSTOWYCH 

SERWER WWW 

SYSTEM DROGA ONLINE 

PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWE 
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Moduł do zarządzania przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

System informatyczny Droga Online 

Mapa sieci dróg 

- System referencyjny 

- Dane administracyjne 

- Warstwy tematyczne 

 

Nawigacja 

Wideorejestracja 

Lista przedsięwzięć drogowych 

- Dodawanie nowych przedsięwzięć 

- Usuwanie i zatwierdzanie przedsięwzięć 

- Przeglądanie i modyfikacja przedsięwzięć w edycji 

- Generowanie raportów miesięcznych 

 

Profile liniowe  

- System referencyjny 

- Ocena stanu nawierzchni 

- Konstrukcja nawierzchni 

- Nośność nawierzchni 

- Natężenie ruchu 
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Moduł do zarządzania przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

System informatyczny Droga Online 

Mapa sieci dróg 

- System referencyjny 

- Dane administracyjne 

- Warstwy tematyczne 

 

Nawigacja 

Wideorejestracja Profile liniowe  

- System referencyjny 

- Ocena stanu nawierzchni 

- Konstrukcja nawierzchni 

- Nośność nawierzchni 

- Natężenie ruchu 
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Moduł do zarządzania przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

System informatyczny Droga Online 

Mapa sieci dróg 

- System referencyjny 

- Dane administracyjne 

- Warstwy tematyczne 

 

Wideorejestracja Profile liniowe  

- System referencyjny 

- Ocena stanu nawierzchni 

- Konstrukcja nawierzchni 

- Nośność nawierzchni 

- Natężenie ruchu 
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Moduł do zarządzania przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

System informatyczny Droga Online 

Wideorejestracja Profile liniowe  

- System referencyjny 

- Ocena stanu nawierzchni 

- Konstrukcja nawierzchni 

- Nośność nawierzchni 

- Natężenie ruchu 
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Moduł do zarządzania przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

System informatyczny Droga Online 

Profile liniowe  

- System referencyjny 

- Ocena stanu nawierzchni 

- Konstrukcja nawierzchni 

- Nośność nawierzchni 

- Natężenie ruchu 
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Moduł do zarządzania przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

System informatyczny Droga Online 
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Moduł do zarządzania przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

System informatyczny Droga Online 
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Moduł do zarządzania przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

System informatyczny Droga Online 
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Moduł do zarządzania przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

System informatyczny Droga Online 
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Moduł do zarządzania przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 

System informatyczny Droga Online 



Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach 

Podsumowanie i wnioski 

System Informatyczny Droga Online to: 

- możliwość korzystania przez Powiatowe Zarządy Dróg z zasobów ZDW w Katowicach  

  (bezpośredni wgląd do profili tematycznych z oceną stanu nawierzchni, odcinki utrzymaniowe na mapie itp.), 

- przejrzysty sposób przedstawienia zrealizowanych przedsięwzięć - lokalizację na mapie i zdjęciach  

  z wideorejestracji, 

- możliwość kontroli nad realizacją zadań w ramach zawartych porozumień w zakresie bieżącego utrzymania dróg  

  wojewódzkich. 

Struktura Systemu Informatycznego Droga Online daje możliwość jego rozszerzenia o kolejne moduły niezbędne  

w procesie ewidencji dróg wojewódzkich. 
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Dziękuję Państwu za uwagę 


