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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/029 – Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach i przejściach kolejowo-
drogowych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury. 

Kontroler Anna Noworyta, st. inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr KIN/8/2016 z dnia 
14 kwietnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz (dalej także 
PZD w Raciborzu). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Monika Mużelak Dyrektor PZD w Raciborzu (od 1 stycznia 2013 r.). 
(dowód: akta kontroli str. 3-25) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie wykonywania zadań dotyczących 
utrzymania infrastruktury dojazdowej do przejazdów kolejowych w odpowiednim 
stanie technicznym w objętym kontrolą okresie lat 2015-2016 (I poł.). 

Kontrola wykazała, że stan nawierzchni dróg dojazdowych do przejazdów 
kolejowych był dobry (stwierdzono jedynie niewielkie, sporadycznie występujące 
uszkodzenia), a ich oznakowanie pionowe pełne, kompletne i prawidłowo 
usytuowane. Wymagane przepisami prawa kontrole okresowe stanu technicznego 
ww. dróg były wykonywane w sposób prawidłowy oraz przez osoby uprawnione. 
Jako przykład dobrych praktyk NIK wskazuje skuteczną współpracę kontrolowanej 
jednostki z innymi zarządcami dróg oraz zarządcą infrastruktury kolejowej  
w zakresie utrzymania dróg dojazdowych do przejazdów kolejowych oraz 
podnoszenie z własnej inicjatywy problemów bieżącego utrzymania  
ww. infrastruktury będącej w gestii innych zarządców. Pomiary natężenia ruchu 
drogowego na przejazdach zostały wykonane stosownie do przepisów 
obowiązujących w tym zakresie, z zachowaniem wymogów dotyczących 
informowania zarządcy infrastruktury kolejowej. 

Stwierdzone w kontroli nieprawidłowości, polegały na: 

− nieprawidłowych wpisach w elektronicznie prowadzonych książkach drogi, 
− niepełnym wykonywaniu zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli rocznych 

dróg dojazdowych do przejazdów kolejowych przeprowadzanych w 2014 r., 
− brakach w zakresie oznakowania poziomego na pięciu drogach dojazdowych  

do przejazdów – brak linii P-4 (linia podwójna ciągła) w Górkach Śląskich, 
Tworkowie, Kuźni Raciborskiej, Siedliskach i Wojnowicach, 

− braku urządzeń optycznego prowadzenia ruchu (słupków prowadzących U-1a) 
na przejeździe w Gródczankach. 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Ocena wykonywania zadań przez PZD w Raciborzu 
w zakresie utrzymania infrastruktury dojazdowej  
do przejazdów kolejowych w odpowiednim stanie 
technicznym 

1. Dane dotyczące dróg, obiektów inżynieryjnych oraz przejazdów 
kolejowych w gestii PZD w Raciborzu 

W latach 2015-2016 (I poł.) PZD w Raciborzu zarządzał drogami powiatowymi  
o łącznej długości 170,2 km (w tym 141,1 km poza granicami administracyjnymi 
miasta oraz 29,1 km w granicach miasta Racibórz)2. W ciągu dróg będących w gestii 
PZD w Raciborzu zlokalizowanych było dziewięć przejazdów kolejowo-drogowych: 

1) w ciągu drogi powiatowej 3536 S w km. 1+514 przejazd kolejowy kategorii C przy 
ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie, stanowiący skrzyżowanie 
z linią kolejową nr 140 Katowice - Nędza (60,553 km), 

2) w ciągu drogi powiatowej 3532 S w km. 4+719 przejazd kolejowy kategorii A przy 
ul. Głównej i Wiejskiej w miejscowości Rudyszwałd, stanowiący skrzyżowanie  
z linią kolejową nr 151 Kędzierzyn-Koźle – Chałupki (50,882 km), 

3) w ciągu drogi powiatowej 3532 S w km. 0+772 przejazd kolejowy kategorii A przy 
ul. Długiej w Chałupkach, stanowiący skrzyżowanie z linią kolejową nr 151 
Kędzierzyn-Koźle – Chałupki (52,171 km), 

4) w ciągu drogi powiatowej 3517 S w km. 1+432 przejazd kolejowy kategorii C przy 
ul. Dworcowej w Tworkowie, stanowiący skrzyżowanie z linią kolejową nr 151 
Kędzierzyn-Koźle – Chałupki (41,236 km). Na ww. przejeździe znajduje się 
granica dwóch zarządców dróg: PZD w Raciborzu oraz Wójta Gminy 
Krzyżanowice. W 2015 r. nastąpiła zmiana kategorii przejazdu z D na C, 

5) w ciągu drogi powiatowej 3534 S w km. 2+845 przejazd kolejowy kategorii C przy 
ul. Staszica w Kuźni Raciborskiej, stanowiący skrzyżowanie z linią kolejową  
nr 151 (17,704 km), 

6) w ciągu drogi powiatowej 3509 S w km. 1+048 przejazd kolejowy kategorii A przy 
ul. Wiejskiej w Siedliskach, stanowiący skrzyżowanie z linią kolejową nr 151 
(18,525 km), 

7) w ciągu drogi powiatowej 3527 S w km. 0+911 przejazd kolejowy kategorii D przy 
ul. Rostka w Wojnowicach, stanowiący skrzyżowanie z linią kolejową nr 177 
(6,871 km), 

8) w ciągu drogi powiatowej 3526 S w km. 2+899 przejazd kolejowy kategorii D przy 
ul. Wiejskiej w Gródczankach, stanowiący skrzyżowanie z linią kolejową  
nr 194 (5,272 km), 

9) w ciągu drogi powiatowej 3512 S w km. 0+087 przejazd kolejowy kategorii A przy 
ul. Brzeskiej w Raciborzu, stanowiący skrzyżowanie z linią kolejową nr 176  
(3,18 km). 

                                                      
2  Na terenie powiatu raciborskiego znajduje się 80 przejazdów (przejść) kolejowo-drogowych, w tym 14 na liniach  

o zawieszonych przewozach (nieczynnych) oraz na liniach posiadających decyzje o likwidacji. Trzy przejazdy zlokalizowane 
są w ciągu dróg krajowych, a siedem w ciągu dróg wojewódzkich (w tym jeden na liniach o zawieszonych przewozach lub 
posiadających decyzje o likwidacji). Liczba skrzyżowań dróg powiatowych z liniami kolejowymi na terenie powiatu 
raciborskiego wynosi dziewięć, w tym jedno na linii o zawieszonych przewozach (nieczynnej). Liczba skrzyżowań dróg 
gminnych z liniami kolejowymi na terenie powiatu raciborskiego wynosi 51, w tym 11 na liniach o zawieszonych przewozach 
(nieczynnych) oraz na liniach posiadających decyzje o likwidacji. Liczba skrzyżowań innych dróg (wewnętrznych, 
zakładowych, leśnych, rolniczych itp.) z liniami kolejowymi na terenie powiatu raciborskiego wynosi 10, w tym jedno na linii  
o zawieszonych przewozach (nieczynnej). 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

W gestii PZD w Raciborzu znajdowało się 25 obiektów inżynierskich: 22 mosty, 
jedna kładka oraz dwa wiadukty zlokalizowane nad liniami kolejowymi, na których 
odbywał się wyłącznie ruch towarowy (nieeksploatowane w ruchu pasażerskim): 
1) w ciągu drogi powiatowej 3529 S w km. 0+137 przy ul. Boruckiej  

w Krzanowicach, 
2) w ciągu drogi powiatowej 3527 S w km. 1+930 przy ul. Rostka w Wojnowicach. 

(dowód: akta kontroli str. 21-63) 

2. Okresowe kontrole stanu technicznego dróg, z uwzględnieniem 
odcinków dojazdowych do przejazdów kolejowo-drogowych 

W 2015 r. wszystkie drogi powiatowe, w ciągu których zlokalizowane były przejazdy 
kolejowo-drogowe, zostały poddane kontrolom okresowym wymaganym co najmniej 
raz w roku, stosownie do przepisów art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych3 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane4. Ww. kontrole stanu dróg dotyczyły pełnego zakresu elementów pasa 
drogowego (jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, poboczy, skarp, nasypów, 
odwodnienia drogi, organizacji ruchu, oświetlenia drogi oraz stanu realizacji 
zaleceń), a także bezpieczeństwa ruchu drogowego, również w obrębie przejazdów 
kolejowo-drogowych. Kontrole zostały wykonane przez podmiot zewnętrzny – Biuro 
Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego „TRANSCOMP” Sp. z o.o.  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy ww. spółką, a PZD w Raciborzu. Osoba 
dokonująca ww. kontroli legitymowała się posiadaniem przygotowania zawodowego 
do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-
inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych 
oraz była członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. Kontrole okresowe dróg powiatowych,  
w tym ośmiu dróg w ciągu których znajdowały się przejazdy kolejowe, wymagane  
co najmniej raz na pięć lat przepisem art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 
planowano do wykonania w roku 2016. PZD w Raciborzu podjął czynności 
przygotowawcze zmierzające do zawarcia umowy na ich wykonanie (m.in. rozesłane 
zostały zapytania ofertowe o cenę wykonania przedmiotowych przeglądów).  

(dowód: akta kontroli str. 21-28, 72-197, 217-238) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

We wpisach dokumentujących przeprowadzenie kontroli rocznych dokonywanych  
w prowadzonych elektronicznie (stosownie do przepisu art. 20 pkt 9 ustawy o drogach 
publicznych) książkach drogi: 
− umieszczano zapisy „Brak zaleceń pokontrolnych”, formułując jednocześnie 

zalecenia dla poszczególnych elementów drogi (kontrola DP 3509 S 
przeprowadzona 23 września 2014 r., dotycząca poboczy, skarp, nasypów, 
kontrola DP 3532 S przeprowadzona 26 września 2014 r. oraz kontrola 
DP 3536 S przeprowadzona 30 września 2014 r., dotyczące chodników, ścieżek 
rowerowych); 

− numeracja odcinków dróg i kolejnych kontroli rocznych była tożsama,  
co powodowało nieczytelność zapisów. 

 (dowód: akta kontroli str. 80-197, 217-221) 

Dyrektor PZD w Raciborzu wyjaśniła: Zapisy zawarte w dokumentacji kontroli 
rocznych dróg przeprowadzonych w roku 2015, w których umieszczono 

                                                      
3  Dz.U. z 2015 r. poz.460, ze zm., dalej: ustawa o drogach publicznych. 
4  Dz.U. z 2016 r. poz. 290, dalej: ustawa Prawo budowlane.  
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sformułowanie „Brak zaleceń pokontrolnych” a jednocześnie pod tym hasłem – 
nagłówkiem formułując zalecenia zawierają zapewne błąd pisarski (drukarski) 
polegający na zbędnym – niepotrzebnym umieszczeniu sformułowana o braku 
zaleceń. Tutejszy Zarząd w przyszłości będzie zwracał uwagę na właściwe 
umieszczanie takich wpisów. (…) ewidencja dróg prowadzona w tutejszym 
Zarządzie dzieli odcinki dróg na tzw. „odcinki międzywęzłowe”, a te z kolei  
ze względu na lokalizację, elementy w pasie drogowym i inne czynniki mogą być 
jeszcze dodatkowo podzielone na tzw. „pododcinki”, które nie są numerowane,  
a określane przez podanie kilometrażu. Stąd występowanie tej samej liczby 
porządkowej w kolumnie dla kilku występujących po sobie wierszy / pozycji w tabeli 
przeglądu dróg. 

 (dowód: akta kontroli str. 222-238) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

3. Planowanie środków na wykonanie remontów dróg 
stanowiących dojazdy do skrzyżowań 

Stosownie do postanowień Statutu5 oraz Regulaminu Organizacyjnego6, PZD  
w Raciborzu w latach 2015-2016 r. (I poł.) wykonywał m.in. zadania związane  
z pełnieniem funkcji inwestora, utrzymaniem infrastruktury drogowej (nawierzchni, 
chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych 
urządzeń związanych z drogą), wykonywaniem robót interwencyjnych, 
utrzymaniowych i zabezpieczających, pielęgnacją zieleni. W celu realizacji 
statutowych zadań PZD w Raciborzu w roku 2015 dysponował budżetem  
w wysokości 3 955 902 zł, z czego wydatkowano 3 807 030,41 zł, tj. 96,23%  
(w dziale 600 Transport i łączność zaplanowano 2 385 361 zł, a wydatkowano 
2 261 706,37 zł, tj. 94,82%). W 2016 r. kwota zaplanowanych wydatków wynosiła 
3 255 548 zł (w dziale 600 Transport i łączność zaplanowano 1 744 416 zł,  
a do 31 maja 2016 r. wydatkowano 577 779,42 zł, tj. 33,12%). W zakresie  
ww. zadań PZD w Raciborzu zobowiązany był m.in. do realizacji zaleceń 
pokontrolnych wynikających z kontroli rocznych przeprowadzanych na podstawie 
art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-18, 178-238) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Zalecenia wynikające z kontroli rocznych przeprowadzonych w 2014 r. dla ośmiu 
dróg powiatowych, zarządzanych przez PZD w Raciborzu, w ciągu których znajdują 
się przejazdy kolejowo-drogowe, nie zostały w pełni zrealizowane (m.in. odnoszące 
się do DP 3536 S7, dotyczące zabezpieczenia spękań nawierzchni jezdni, 
profilowania poboczy, usunięcia roślinności z chodnika oraz zlikwidowania uskoków 
płyt chodnika, odnoszące się do DP 3532 S8, dotyczące usunięcia roślinności  
z chodnika i poboczy oraz ich wyprofilowania, odnoszące się do DP 3517 S9, 

dotyczące jezdni, chodnika, pobocza, odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa 
ruchu, odnoszące się do DP 3534 S10, dotyczące punktowego uzupełnienia ubytków 
nawierzchni profilowania poboczy, usunięcia nadmiernej roślinności oraz 

                                                      
5  Ww. dokument został ustanowiony uchwałą Nr XII/136/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2011 r. 
6  Ww. dokument został ustanowiony uchwałą Nr 124/640/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 lipca 2013 r. 
7  W ciągu ww. drogi w km. 1+514 znajduje się przejazd kolejowy przy ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie. 
8  W ciągu ww. drogi w km. 4+719 znajduje się przejazd kolejowy przy ul. Głównej i Wiejskiej w miejscowości Rudyszwałd oraz 

w 0+772 km. przejazd przy ul. Długiej w Chałupkach. 
9  W ciągu ww. drogi w km. 1+432 znajduje się przejazd kolejowy przy ul. Dworcowej w Tworkowie. 
10  W ciągu ww. drogi w km. 2+845 znajduje się przejazd kolejowy przy ul. 2+845  przy ul. Staszica w Kuźni Raciborskiej. 
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uszczelnienia pęknięcia osi jezdni (odc. 3), odnoszące się do DP 3509 S11 oraz  
do DP 3512 S12, dotyczące jezdni, chodnika, pobocza i warunków odwodnienia, 
odnoszące się DP 3527 S13 oraz do DP 3526 S14, dotyczące poboczy oraz poprawy 
częściowej odwodnienia). 

(dowód: akta kontroli str. 87-177, 217-238) 

Dyrektor PZD w Raciborzu wyjaśniła: Kontrole roczne dróg zostały przeprowadzone 
w roku 2014 na całej sieci dróg powiatowych, w tym dla ośmiu dróg, w ciągu których 
znajdują się przejazdy (przejścia) kolejowe, na całej długości tych dróg. Zalecenia  
z przeglądów określone w protokołach kontroli rocznych dotyczą całych odcinków 
dróg i zasadniczo – najczęściej występujące dotyczą czynności bieżącego 
utrzymania pasów drogowych (usuwanie roślinności /trawa/ z chodników i poboczy, 
spękań nawierzchni, uzupełnień ubytków… itp.). Realizację tych właśnie zadań 
(wynikających z bieżącego utrzymania dróg) tutejszy Zarząd wykonuje w sposób 
ciągły, cyklicznie w zależności od warunków pogodowych, w tym pory roku, potrzeb  
i bezpieczeństwa ruchu drogowego, możliwości sprzętowych i personalnych, 
zasadności oraz właściwości użytkowych sprzętu itp. Mogła więc wystąpić sytuacja, 
że nie można było zrealizować wszystkich bez wyjątku zaleceń w jednym roku 
kalendarzowym. (…). 

(dowód: akta kontroli str. 222-238) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

4. Stan techniczny dróg dojazdowych do przejazdów kolejowo-
drogowych 

W toku czynności kontrolnych ocenie poddano stan techniczny dziewięciu odcinków 
dróg dojazdowych do przejazdów kolejowych15 znajdujących się w ciągu dróg 
powiatowych, będących w gestii PZD w Raciborzu. Zbadano stan nawierzchni jezdni 
oraz pochylenie podłużne. Na wszystkich poddanych ocenie drogach dojazdowych 
do przejazdów kolejowo-drogowych występowały nawierzchnie jezdni ulepszone, 
utwardzone – nawierzchnie asfaltowe (bitumiczne). Nie występowały drogi  
o nawierzchni nieutwardzonej, gruntowej. Stwierdzono, że stan nawierzchni na ww. 
odcinkach był dobry. Oceniono i sprawdzono warunki widoczności: 

− przejazdu kolejowo-drogowego i przejścia z drogi, tj. widoczność drągów 
rogatkowych, sygnalizatorów drogowych i znaków drogowych, 

− czoła pociągu z drogi przed przejazdem kolejowo-drogowym – trójkąty 
widoczności (mierząc od skrajnej szyny po osi jezdni z odległości 20, 10 i 5 m). 

Badając warunki widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych stwierdzono,  
że zieleń na dojazdach do przejazdów utrzymana była prawidłowo – trawa ścięta  
nie ograniczała widoczności czoła pociągu i znaków drogowych, poza drogą 
dojazdową w Chałupkach od wschodniej strony przejazdu, na której częściowo 
ograniczona była widoczność znaków G-1. 

 (dowód: akta kontroli str. 198-216) 

                                                      
11  W ciągu ww. drogi w km. 1+048 znajduje się przejazd kolejowy przy ul. Wiejskiej w Siedliskach. 
12  W ciągu ww. drogi w km. 0+087 znajduje się przejazd kolejowy przy ul. Brzeskiej w Raciborzu. 
13  W ciągu ww. drogi w km. 0+911 znajduje się przejazd kolejowy przy ul. Rostka w Wojnowicach. 
14  W ciągu ww. drogi w km. 2+899 znajduje się przejazd kolejowy przy ul. Wiejskiej w Gródczankach. 
15  Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 
usytuowanie (Dz.U. poz.1744), dojazd do przejazdu kolejowo-drogowego stanowi odcinek drogi o długości 30 m mierzony 
po osi drogi z każdej strony przejazdu kolejowo-drogowego od punktów krańcowych przejazdu (rogatek lub odległości 4 m 
od każdej ze skrajnych szyn). 

Ocena cząstkowa 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

− odnośnie odcinka drogi powiatowej nr DP 3532 S, w ciągu której zlokalizowany 
jest przejazd w Rudyszwałdzie – stan nawierzchni jezdni był dobry na odcinku  
od skrajnej szyny na przejeździe w kierunku zachodnim do pierwszego znaku 
ostrzegającego o przejeździe z zaporami (A-9), natomiast po stronie wschodniej 
przejazdu na jezdni występowały spękania podłużne, łaty, ubytki kruszywa  
i lepiszcza, zarówno na długości dojazdu, jak i odcinku do znaku ostrzegającego 
(A-9); 

− odnośnie odcinka drogi powiatowej nr DP 3532 S, w ciągu której zlokalizowany 
jest przejazd w Chałupkach – zieleń, trawa na poboczach była ścięta tylko 
bezpośrednio przy znakach – nie ograniczała widoczności czoła pociągu, 
natomiast częściowo ograniczona była widoczność znaków G-1 (słupków 
wskaźnikowych); 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3534 S, w ciągu której zlokalizowany jest 
przejazd w Kuźni Raciborskiej – na nawierzchni jezdni drogi powiatowej po obu 
stronach przejazdu występowały sporadyczne spękania nawierzchni jezdni 
(poprzeczne i podłużne). Stan nawierzchni na skrzyżowaniu był niezadowalający 
– występowały liczne wykruszenia, ubytki i nierówności; 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3509 S, w ciągu której zlokalizowany jest 
przejazd w Siedliskach – występowały niewielkie spękania na odcinku drogi 
pomiędzy zaporą a skrajną szyną po zachodniej stronie przejazdu; 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3527 S, w ciągu której zlokalizowany jest 
przejazd w Wojnowicach – występowały sporadyczne spękania, od strony 
północnej występowały liczne spękania podłużne, szczególnie na wysokości 
znaku A-10 (przejazd kolejowy bez zapór). Na jezdni na przejeździe występowały 
liczne wykruszenia i nierówności; 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3526 S, w ciągu której zlokalizowany jest 
przejazd w Gródczankach – na jezdni na przejeździe występowały liczne 
nierówności oraz za duży nienormatywny spadek podłużny umożliwiający 
dostosowanie niwelety jezdni do wysokości główki szyny; 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3527 S, w ciągu której zlokalizowany jest 
przejazd w Wojnowicach – nie było zachowane pole widoczności czoła pociągu  
z drogi powiatowej z odległości 5 m od strony Wojnowic i nadjeżdżającego 
pociągu z kierunku Raciborza – pole widoczności ograniczała skarpa przekopu 
linii kolejowej (stąd dopuszczalna prędkość pociągu na przejeździe wynosiła  
20 km/h). Oznakowanie poziome było nieodnowione – brak linii P-4 (podwójna 
ciągła) od strony Wojnowic, od północy linia P-4 była starta; 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3526 S, w ciągu której zlokalizowany jest 
przejazd w Gródczankach – nie było zachowane pole widoczności czoła pociągu 
z drogi powiatowej z odległości 5 m (od skrajnej szyny), ani z odległości 
usytuowania P-12 (linia bezwzględnego zatrzymania), wynoszącej 1,5 m  
od skrajnej szyny z obu stron dojazdu do przejazdu (szczególnie 
nadjeżdżającego pociągu z kierunku wschodniego)16, brak urządzeń optycznego 
prowadzenia ruchu (słupków prowadzących U-1a) po obu stronach przejazdu. 
Znak P-12 (linia bezwzględnego zatrzymania) ze znakiem P-16 (napis STOP) 
zlokalizowany był w najmniejszej dopuszczalnej odległości (1,50 m), jednak  
nie zapewniał pola widoczności czoła pociągu.  

(dowód: akta kontroli str. 198-216) 

                                                      
16  Na ww. przejeździe pole widoczności ograniczały skarpy przekopu linii kolejowej (stąd dopuszczalna prędkości pociągu  

na przejeździe 20 km/h). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Odnosząc się do niedostatecznego stanu ww. dróg i konieczności wykonania prac 
utrzymaniowych, Dyrektor PZD w Raciborzu wyjaśniła: 

− odnośnie odcinka drogi powiatowej nr DP 3532 S, stanowiącego drogę 
dojazdową do przejazdu w Rudyszwałdzie: W ramach utrzymaniowych prac 
remontowych wykonane zostanie uszczelnienie spękań oraz ubytków kruszywa. 
Są to prace wykonywane przez tutejszą jednostkę cyklicznie, w chwili obecnej 
znajdują się w trakcie wykonania na sieci dróg powiatowych; 

− odnośnie odcinka drogi powiatowej nr DP 3532 S, stanowiącego drogę 
dojazdową do przejazdu w Chałupkach: Koszenie dróg – cykliczne roboty 
utrzymaniowe, w chwili obecnej w trakcie na sieci dróg powiatowych. W okresie 
oględzin specjalisty w tym rejonie jeszcze nie dokonano wykoszeń, ale w skali 
dróg powiatowych realizowano koszenie poboczy dotyczących ruchu pociągów 
na przedmiotowym przejeździe; 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3534 S: Stan nawierzchni na skrzyżowaniu 
dróg powiatowych i gminnych za przejazdem wynika z niedopatrzenia zarządców 
dróg. O remont tutejszy Zarząd wnioskował w roku 201517. W chwili obecnej 
trwają rozmowy i ustalenia samorządów Gminy i Powiatu w przedmiotowej 
sprawie. Do czasu wymiany konstrukcji nawierzchni PZD Racibórz będzie 
utrzymywał przedmiotowy odcinek DP 3534 S wykonując na nim remonty 
cząstkowe i czynności naprawcze zapewniające bezpieczeństwo w tym rejonie; 

− odnośnie dróg powiatowych nr DP 3509 S, DP 3526 S oraz DP 3527 S: 
wykonywanie remontów i napraw nawierzchni w obrębie przejść dla pieszych, 
skrzyżowań, w tym przejazdów kolejowych odbywa się cyklicznie w okresie 
późnowiosennym i letnim. Dla drogi powiatowej nr DP 3527 S w ramach 
utrzymaniowych prac remontowych wykonane zostanie uszczelnienie spękań. 

Odnosząc się do niedostatecznych warunków widoczności na dwóch spośród 
badanych przejazdów kolejowych, Dyrektor PZD w Raciborzu wyjaśniła: 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3527 S: Brak zachowania pola widoczności 
czoła pociągu z drogi powiatowej wynika z warunków terenowych (widoczność 
ogranicza skarpa przekopu linii kolejowej) i nie dotyczy bezpośrednio 
kompetencji zarządcy drogi. Niemniej jednak tutejsza jednostka zwróci się  
do zarządcy kolei o rozwiązanie ww. zagadnienia i poprawę widoczności  
na przejeździe. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że stosując się  
do obecnego rozmieszczenia oznakowania pionowego i poziomego, kierowca 
ma możliwość dostrzeżenia nadjeżdżającego pociągu; 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3526 S: Jadąc z kierunku od granicy państwa 
do miejscowości Gródczanki, zatrzymując się przed przejazdem kolejowym,  
po stronie prawej znajduje się nasyp ziemny (torowisko w wykopie), który 
przesłania widoczność. Usunięcie – obniżenie skarpy znajduje się poza 
kompetencjami zarządcy drogi, tym bardziej, że na nasypie znajduje się słup 
trakcji elektrycznej. Niemniej jednak tutejsza jednostka zwróci się do zarządcy 
kolei o rozwiązanie ww. zagadnienia i poprawę widoczności na przejeździe. 
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że stosując się do obecnego 
rozmieszczenia oznakowania pionowego i poziomego, kierowca ma możliwość 
dostrzeżenia nadjeżdżającego pociągu. 

(dowód: akta kontroli str. 217-238) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

                                                      
17  Załączono kopię pisma Dyrektora PZD w Raciborzu nr NT-5540/MKR/17/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. do Burmistrza 

Miasta Kuźnia Raciborska w przedmiotowej sprawie. 

Ocena cząstkowa 
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5. Skargi i wnioski dotyczące poprawy stanu technicznego lub 
zagrażającej brd zmiany organizacji ruchu na drogach 
dojazdowych do przejazdów kolejowych 

W okresie objętym kontrolą do PZD w Raciborzu nie wpływały skargi dotyczące 
poprawy stanu technicznego lub zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego 
zmiany organizacji ruchu na drogach dojazdowych do przejazdów kolejowych.  

W ww. okresie wpłynęły dwa wnioski odnoszące się do ww. tematyki. W marcu 
2016 r. mieszkaniec sołectwa Chałupki skierował wniosek o interwencję i podjęcie 
stosownych kroków w celu usunięcia zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców  
na przejeździe kolejowym zlokalizowanym na ul. Długiej (w ciągu drogi powiatowej 
nr 3532 S) wynikającego z jego „fatalnego stanu”. Rozpatrując ww. wniosek, PZD  
w Raciborzu dokonał wizji lokalnej stwierdzając występowanie nieprawidłowości 
stanu elementów znajdujących się na terenie kolejowym (tzw. „pomiędzy 
rogatkami”) oraz zwrócił się do jego administratora o dokonanie stosownych 
napraw18. W zakresie pasa drogowego stwierdzono niewłaściwą wysokość skrajni 
dla znaku ostrzegawczego A-1. Usterkę usunięto. Dodatkowo wymieniono tarcze 
znaków G-1c, B-20 (z drogi bocznej), oczyszczono podkrawężnikową część jezdni, 
wykonano oznakowanie poziome P-14 przed sygnalizatorami. Drugi wniosek 
skierowany w styczniu 2016 r. dotyczył udzielenia informacji publicznej na podstawie 
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej19  

na temat organu właściwego w zakresie zarządzania drogami samorządowymi, 
organizacji transportu publicznego w powiecie raciborskim, lokalizacji przejazdów 
kolejowo-drogowych na terenie dróg powiatowych oraz planowanych  
i przeprowadzanych w ciągu ostatnich 5 lat modernizacji nawierzchni przejazdów 
kolejowo-drogowych z udziałem środków samorządowych. Stosownie do art. 12 
ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 wyżej powołanej ustawy ww. informacji udzielono. 

(dowód: akta kontroli str. 339-254) 

PZD w Raciborzu wykonując zadania zarządcy dróg wymienione w art. 20 ustawy  
o drogach publicznych oraz wykonując statutową działalność z własnej inicjatywy 
kierował wnioski dotyczące stanu technicznego infrastruktury kolejowej 
zlokalizowanej w ciągach dróg powiatowych do PKP PLK S.A. ZLK w Tarnowskich 
Górach oraz interweniował w sprawie wniosków zarządcy infrastruktury kolejowej 
dotyczących stanu dróg dojazdowych do przejazdów kolejowych20. M.in. PZD  
w Raciborzu podnosił kwestie związane z planami zarządcy infrastruktury kolejowej, 
co do utrzymania, uruchomienia, bądź likwidacji odcinka linii kolejowej 
przebiegającej przez miejscowość Wojnowice, krzyżującej się z drogą powiatową  
nr 3527 S (wiadukt), w celu optymalizacji działań dotyczących jego utrzymania21.  

(dowód: akta kontroli str. 254-320) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

                                                      
18  Załączono kopię pisma Dyrektora PZD w Raciborzu nr NT - 5540/GKź//8/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. do PKP PLK S.A. 

ZLK w Tarnowskich Górach w przedmiotowej sprawie. 
19  Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm. 
20  M.in. sprawa dotycząca przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Staszica (DP 3534 S) w Kuźni Raciborskiej, sprawa 

oznakowania pionowego i poziomego na przejeździe w ciągu ul. Topolowej (DP 3509 S) w Siedliskach, sprawa sprzątnięcia 
pasa drogowego w ciągu DP 3517 S – dojazd do przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej w Tworkowie, sprawa braku 
oznakowania poziomego P-14 przed sygnalizatorem drogowym po obu stronach przejazdów kolejowych w ciągu DP 3532 S 
przy ul. Długiej w Chałupkach oraz przy ul. Głównej w Rudyszwałd. 

21  Pisma Dyrektora PZD w Raciborzu skierowane do PKP PLK S.A. ZLK w Tarnowskich Górach z dnia 10 sierpnia 2015 r.,  
z dnia 15 stycznia 2016 r. oraz z dnia 1 lutego 2016 r. 
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6. Oznaczenie znakami drogowymi dróg dojazdowych  
do przejazdów kolejowych 

W toku czynności kontrolnych oceniono prawidłowość oznakowania dziewięciu 
odcinków dróg dojazdowych do przejazdów kolejowych znajdujących się w ciągu 
dróg powiatowych, będących w gestii PZD w Raciborzu. Oznakowanie pionowe, 
poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (m.in. urządzenia optycznego 
prowadzenia ruchu: słupki prowadzące U-1a lub U-1b) sprawdzono wyłącznie  
pod względem ogólnego stanu technicznego (czy znaki nie są uszkodzone), 
kompletności, prawidłowego usytuowania względem skrajnych szyn na przejeździe 
oraz widoczności znaków. Stwierdzono m.in., że na wszystkich drogach 
dojazdowych do przejazdów kolejowo-drogowych występuje pełne, kompletne  
i prawidłowo usytuowane oznakowanie pionowe (znaki A-9 lub A-10, słupki 
wskaźników G-1). 

(dowód: akta kontroli str. 198-216) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3536 S, w ciągu której jest zlokalizowany 
przejazd w Górkach Śląskich – pod znakiem A-10 „przejazd kolejowy bez zapór” 
brakowało tabliczki T-7 wskazującej układ torów i drogi na przejeździe. Tabliczki 
T-7 nie występowały na obu stronach przejazdu (w związku z ostrym kątem 
przecięcia się drogi z linią kolejową (poniżej 60°). Oznakowanie poziome było 
nieodnowione – linia P-4 (podwójna ciągła) na obu dojazdach - od zachodniej  
i wschodniej strony była starta; 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3517 S, w ciągu której jest zlokalizowany 
przejazd w Tworkowie – oznakowanie poziome było nieodnowione – brakowało 
linii P-4 (podwójnej ciągłej) po obu dojazdach, jak również wytarta była 
częściowo linia P-14 (linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów); 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3534 S, w ciągu której jest zlokalizowany 
przejazd w Kuźni Raciborskiej – droga powiatowa po wschodniej stronie 
przejazdu od centrum Kuźni Raciborskiej do skrzyżowania przed przejazdem jest 
drogą podrzędną i w jej wlocie powinny były być zlokalizowane wyłącznie znaki 
A-7 (ustąp pierwszeństwa) wraz z tabliczką T-6b. Na skrzyżowaniu drogi 
powiatowej i gminnej brakowało oznakowania poziomego. Na dojazdach  
do przejazdu w ciągu drogi powiatowej występowała wyłącznie linia P-14 (linia 
warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów), brakowało linii P-4 
(podwójnej ciągłej) na obu stronach przejazdu; 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3509 S, w ciągu której jest zlokalizowany 
przejazd w Siedliskach – oznakowanie poziome po stronie zachodniej przejazdu 
było prawidłowe, natomiast po wschodniej stronie wymagało uzupełnienia – 
brakowało linii P-4 (podwójnej ciągłej); 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3527 S, w ciągu której jest zlokalizowany 
przejazd w Wojnowicach – oznakowanie poziome było nieodnowione – 
brakowało linii P-4 (podwójnej ciągłej) od strony Wojnowic, od północy linia P-4 
była starta; 

− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3526 S w ciągu której jest zlokalizowany 
przejazd w Gródczankach – brakowało urządzeń optycznego prowadzenia ruchu 
(słupków prowadzących U-1a) po obu stronach przejazdu. Znak P-12 (linia 
bezwzględnego zatrzymania) ze znakiem P-16 (napis STOP) zlokalizowany był 
w najmniejszej dopuszczalnej odległości (1,50 m), jednak nie zapewniał pola 
widoczności czoła pociągu; 
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− odnośnie drogi powiatowej nr DP 3512 S w ciągu której jest zlokalizowany 
przejazd w Raciborzu – po zawieszeniu ruchu pociągów na tej linii utrzymane 
było dotychczasowe oznakowanie pionowe (znaki A-10 wraz ze słupkami 
wskaźnikowymi G-1) i sygnalizatory drogowe po obu stronach przejazdu. 

 (dowód: akta kontroli str. 198-216) 

Dyrektor PZD w Raciborzu wyjaśniła m.in., że oznakowanie zostanie uzupełnione 
bez zbędnej zwłoki, linie oznakowania poziomego zostały starte w wyniku 
eksploatacji w ciągu roku. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jest odnawiane 
każdego roku (cyklicznie) zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych, skrzyżowań,  
w tym przejazdów kolejowych oraz po uprzednim wykonaniu remontów, napraw 
nawierzchni. Zazwyczaj odbywa się to w okresie późnowiosennym i letnim. 
Odnośnie drogi powiatowej nr DP 3512 S Dyrektor PZD w Raciborzu stwierdziła,  
że PZD w Raciborzu nie jest znany rzeczywisty czasokres zawieszenia ruchu 
pociągów oraz poinformowała o zwróceniu się do zarządcy kolei z prośbą o podanie 
szczegółowych informacji dotyczących ruchu pociągów na przejeździe22. 

(dowód: akta kontroli str. 222-238) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 

działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

7. Wykonywanie przez zarządcę dróg wymaganych przepisami 
prawa pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach 

Stosownie do pkt 1 Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych  
z drogami i ich usytuowanie23, zarządca dróg powiatowych w powiecie raciborskim – 
PZD w Raciborzu wykonał pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach 
kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych. Stosownie  
do pkt 4 Załącznika Nr 1 do ww. rozporządzenia, Dyrektor PZD w Raciborzu 
poinformował właściwego miejscowo zarządcę kolei – PKP PLK S.A. ZLK  
w Tarnowskich Górach24 o planowanym terminie przeprowadzenia ww. pomiarów 
oraz przekazał informację o planowanym sprawdzeniu odległości widoczności 
przejazdu kolejowo-drogowego i przejścia od strony drogi publicznej. Wypełniając 
wymagania określone w pkt 6 Załącznika Nr 1 do ww. rozporządzenia, przy 
pomiarze natężenia ruchu drogowego uwzględniono wszystkie pojazdy 
przekraczające przejazd kolejowo-drogowy, łącznie z rowerami i motorowerami. 
Średnie dobowe natężenie ruchu drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym 
obliczono jako średnią arytmetyczną z pomiarów przeprowadzonych w ciągu dwóch 
dób. Obliczenia zostały wykonane w sposób prawidłowy. Dyrektor PZD w Raciborzu 
przekazał właściwemu miejscowo zarządcy infrastruktury kolejowej25 obliczone 
wyniki pomiarów natężenia ruchu drogowego i kolejowego, obliczony iloczyn ruchu 
oraz dane dotyczące charakterystyki drogi. 

(dowód: akta kontroli str. 321-496) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w badanym 
obszarze. 
                                                      
22  Załączono kopię pisma Dyrektora PZD w Raciborzu nr NT - 5540/MR/24/2015 z dnia 17 czerwca 2016 r., skierowanego  

do PKP PLK S.A. ZLK w Tarnowskich Górach w przedmiotowej sprawie. 
23  Dz. U. poz. 1744. 
24  Pismo z dnia 22 grudnia 2015 r. 
25  Pismo z dnia 22 kwietnia 2016 r. 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli26, wnosi o: 

1. Zaktualizowanie wpisów w prowadzonych elektronicznie książkach drogi  
w zakresie usunięcia zapisu „Brak zaleceń pokontrolnych” w przypadku gdy były 
one formułowane oraz uporządkowanie numeracji kontroli oraz odcinków dróg. 

2. Wypełnienie zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli okresowych dróg 
dojazdowych do przejazdów kolejowych. 

3. Uzupełnienie braków w zakresie oznakowania poziomego na drogach 
dojazdowych do przejazdów w Górkach Śląskich, Tworkowie, Kuźni Raciborskiej, 
Siedliskach i Wojnowicach. 

4. Uzupełnienie urządzeń optycznego prowadzenia ruchu (słupków prowadzących 
U-1a) na przejeździe w Gródczankach. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia  8 lipca 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Infrastruktury 

Kontroler 

 

Dyrektor 
Tomasz Emiljan 

z up.  
/ - / Tadeusz Winiarz 

/ - /Anna Noworyta 
st. inspektor kp. 

 

                                                      
26  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz.677. 
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