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Nienormatywny obiekt
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Obiekt inżynierski
Obiekt mostowy
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Pojazd nienormatywny
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Rozporządzenie
w sprawie informacji
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Ustawa o drogach
publicznych
Ustawa o NIK
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o rachunkowości
Ustawa Prawo
budowlane
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ZDW, ZDiT, PZDiT, ZDP
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Wieloprzęsłowy obiekt inżynierski spełniający rolę wiaduktu.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednolite numery inwentarzowe nadawane obiektom mostowym przez
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie zgłoszeń
zarządców dróg.

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące
kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne.

Obiekt inżynierski o niższych w stosunku do drogi parametrach technicznych
w zakresie nośności i szerokości.
Obiekt mostowy i przepust.

Budowla przeznaczona do przeprowadzania drogi, samodzielnego ciągu pieszego
lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego
rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności most, wiadukt,
estakada, kładka dla pieszych.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Pojazd lub zespół pojazdów, o naciskach osi wraz z ładunkiem lub bez niego
większych od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach
ustawy o drogach publicznych lub którego wymiary bądź rzeczywista masa
całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych,
przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym.
Budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania
cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez
nasyp drogi.
W dalszej treści pojęcie ograniczono do przepustów o świetle otworu równym lub
większym 150 cm, tj. takich, dla których m.in. wymagane jest prowadzenie wykazu,
na podstawie § 15 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.), zastąpiona ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), która weszła w życie z dniem
1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu
sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg
publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67 poz. 582).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1200).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

Przeprawa pozwalająca na pokonanie każdej przeszkody typu: dolina, wąwóz, inna
droga kołowa, tory kolejowe, z wyłączeniem przeszkód wodnych.
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg i Transportu, Powiatowy Zarząd Dróg
i Transportu, Zarząd Dróg Powiatowych.

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy zarządcy dróg
publicznych utrzymywali
obiekty mostowe
i przepusty w stanie
zapewniającym
bezpieczeństwo ich
użytkowania?

Pytania definiujące
cele szczegółowe
kontroli
1. Czy prawidłowo
i rzetelnie
ewidencjonowano
obiekty mostowe
i przepusty drogowe?
2. Czy prawidłowo
i rzetelnie
diagnozowano
stan techniczny
obiektów mostowych
i przepustów
drogowych?
3. Czy podejmowano
wystarczające działania
w celu zapewnienia
bezpiecznego
użytkowania
obiektów mostowych
i przepustów
drogowych oraz
płynności ruchu
drogowego?
4. Czy na remonty
i bieżące utrzymanie
obiektów mostowych
i przepustów
drogowych
zaplanowano
i zapewniono środki
finansowe w wysokości
odpowiadającej
faktycznym potrzebom
oraz czy wydatkowano
je gospodarnie
i oszczędnie?

Jednostki
kontrolowane
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi
Zarząd Dróg i Transportu
w Łodzi

Obiekty mostowe i przepusty stanowią newralgiczne składowe sieci dróg
publicznych, niejednokrotnie decydujące o ich przydatności eksploatacyjnej.
Konstrukcje takich obiektów szczególnie szybko ulegają korozji pod wpływem środków chemicznych stosowanych do zwalczania gołoledzi na drogach. Niekorzystne są także zanieczyszczenia atmosfery, szczególnie
w postaci dwutlenku węgla i związków siarki, których zawartość wzrasta
wraz z rozwojem motoryzacji. Podpory mostów są narażone na szkodliwe
oddziaływanie związków amonu występującego w nawozach sztucznych
oraz ściekach przemysłowych spuszczanych do cieków wodnych, zawierających substancje powodujące korozję betonu i stali zbrojeniowej. Dodatkowo, zmienne warunki atmosferyczne, a przede wszystkim wielokrotne przejścia temperatury przez 0°C w okresie zimowym, destrukcyjnie
oddziaływają na konstrukcję z powodu zamrażania i rozmrażania wody
znajdującej się w szczelinach. Czynnikiem mającym istotny wpływ na proces degradacji infrastruktury drogowej, w tym obiektów inżynierskich,
jest również ustawiczny wzrost natężenia ruchu drogowego.
Zarówno z doniesień prasowych, jak i kontroli NIK przeprowadzonych
w poprzednich latach wynika, że stan tych obiektów jest co najmniej niepokojący. Przykładowo, według danych GDDKiA za 2018 r., obiekty mostowe będące w zarządzie jednostek powiatowych z terenu województwa
łódzkiego nie osiągnęły oceny zadowalającej (4) w sześciostopniowej skali
ocen (od 0 do 5) stosowanej podczas kontroli okresowych takich obiektów.
Do przeglądów okresowych przeprowadzanych w jednostkach objętych
kontrolą stosowano wytyczne opracowane przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad, zawarte w Instrukcjach przeprowadzania
przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, stanowiących załącznik
do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 7 lipca 2005 r. Obowiązek stosowania jednolitej skali ocen wynika
z załącznika do rozporządzenia w sprawie informacji1.
Ustawa o drogach publicznych wyszczególnia cztery kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz określa ich zarządców. Zarządcą
dróg najwyższej kategorii (krajowych), w tym autostrad i dróg ekspresowych, jest GDDKiA wraz z 16. regionalnymi oddziałami, stanowiący
centralny urząd administracji rządowej. Pozostałe drogi zarządzane
są przez organy jednostek samorządu terytorialnego, tj.:
− zarząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,
− zarząd powiatu w odniesieniu do dróg powiatowych,
− wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w odniesieniu do dróg gminnych,
przy czym w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest
1

Ocena „5” oznacza stan odpowiedni (obiekt bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych
do stwierdzenia podczas przeglądu); „4” – zadowalający (obiekt wykazuje zanieczyszczenia
lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny); „3” – niepokojący (obiekt
wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej
eksploatacji); „2” – niedostateczny (obiekt wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność
użytkową, ale możliwe do naprawy); „1” – stan przedawaryjny (obiekt wykazuje nieodwracalne
uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową); „0” – stan awaryjny (obiekt uległ
zniszczeniu lub przestał istnieć).
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WPROWADZENIE
Powiatowy Zarząd Dróg
i Transportu w Łowiczu
Zarząd Dróg Powiatowych
w Łęczycy
Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Maz.
Starostwo
w Skierniewicach

Okres objęty kontrolą
Lata 2019–2020
(do zakończenia
czynności kontrolnych)
z wykorzystaniem
dowodów sporządzonych
przed tym okresem, jeżeli
będą miały znaczenie dla
oceny kontrolowanej
działalności
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prezydent miasta. Samorządowi zarządcy dróg mogą wykonywać swoje
obowiązki przy pomocy utworzonych w tym celu jednostek organizacyjnych – zarządów dróg.

W celu ustalenia stanu obiektów mostowych i działań podejmowanych
w tym zakresie przez zarządców dróg w szerokim spektrum tej problematyki, do niniejszej kontroli wybrano zarządców wszystkich kategorii dróg
publicznych z terenu województwa łódzkiego.

2. OCENA OGÓLNA
Nie wszyscy objęci kontrolą zarządcy dróg publicznych utrzymywali obiekty
mostowe i przepusty w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkowania. Najlepiej zadania w tym zakresie wykonywał GDDKiA Oddział w Łodzi.
Spośród obiektów mostowych zarządzanych przez tę jednostkę, w stanie
dobrym (odpowiednim i zadowalającym) znajdowało się blisko 79% mostów2.
W przypadku pozostałych zarządców, z łącznej liczby 435 zarządzanych obiektów mostowych w złym stanie (niepokojącym, niedostatecznym lub przedawaryjnym) znajdowało się aż 73,3% zasobu. Najgorszy stan obiektów mostowych
odnotowano u zarządców dróg powiatowych. Spośród zarządzanych przez nich
148 obiektów mostowych, aż 130 (87,8%) znajdowało w stanie wymagającym
pilnego podjęcia działań w celu poprawy ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Niedostateczne działania
zarządców dróg
powodem złego stanu
obiektów mostowych
i zagrożeń
dla bezpieczeństwa
ich użytkowania

Niewystarczające były działania zarządców w zakresie utrzymania obiektów mostowych i przepustów w należytym stanie technicznym. Zaniedbania
w tym zakresie dotyczyły przede wszystkim zarządców dróg powiatowych
i gminnych. Podejmowane przedsięwzięcia często ograniczały się do realizacji
najpilniejszych prac o charakterze interwencyjnym w ramach bieżącego utrzymania. Ograniczenie prac naprawczych, remontowych i modernizacyjnych
związane było w dużej mierze z brakiem środków finansowych, w tym zwłaszcza środków na realizację zadań inwestycyjnych. Często ograniczone kwoty
przekazywane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
nie pozwalały nawet na bieżące utrzymanie obiektów mostowych w niepogorszonym stanie technicznym.
Co do zasady zarządcy wywiązywali się z obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego w zakresie przeprowadzania kontroli okresowych
(rocznych i pięcioletnich) obiektów mostowych. Wyjątek stanowił zarządca3,
który w 2019 r. nie przeprowadził kontroli rocznej. Zdecydowanie gorzej obowiązek w powyższym zakresie realizowany był w odniesieniu do przepustów.
Kontroli okresowych tych obiektów nie przeprowadzało trzech zarządców4.

Z wyłączeniem GDDKiA Oddziału w Łodzi, w pozostałych jednostkach odnotowano przypadki zaniechania lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami
wykonywania obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie
obiektów mostowych i przepustów, w tym: prowadzenia wykazów, książek
oraz kart takich obiektów, nadawania numerów ewidencyjnych obiektom,
prowadzenia i udostępniania map techniczno-eksploatacyjnych dróg, czy też
opracowywania formularzy o sieci dróg publicznych.

Również z wyjątkiem GDDKiA Oddziału w Łodzi, ewidencje księgowe w zakresie
środków trwałych pozostałych zarządców nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego środków trwałych, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym.
W ewidencjach pięciu jednostek5 nie ujęto bowiem większości zarządzanego
mienia w postaci obiektów mostowych i przepustów, natomiast w jednym
przypadku6 wykazano zawyżone dane w tym zakresie.

2

3
4
5

6

Ok. 16% obiektów GDDKiA było w stanie niepokojącym bądź niedostatecznym, a 5%
– nie podlegało ocenie w ramach kontroli okresowej z uwagi na prowadzone w 2020 r. remonty.
ZDW w Łęczycy.

ZDW w Łęczycy, Starostwo w Skierniewicach i ZDP w Tomaszowie Maz.

ZDiT w Łodzi, ZDP w Łęczycy, PZDiT w Łowiczu, Starostwo w Skierniewicach i ZDP w Tomaszowie
Maz.
ZDW w Łodzi.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Co trzeci obiekt
mostowy poniżej stanu
zadowalającego

W ciągu dróg zarządzanych przez siedem skontrolowanych jednostek7 znajdowało się łącznie 1290 obiektów mostowych oraz 1102 przepusty drogowe
o świetle otworu równym lub większym 150 cm. Poniżej zaprezentowano
liczbę takich obiektów w poszczególnych jednostkach objętych kontrolą.
Infografika nr 1
Liczba
obiektów
mostowych
i przepustów
wzarządzanych
ciągu drógprzez skontrolowane
Liczba
obiektów
mostowych
i przepustów
w ciągu dróg
jednostkizarządzanych przez skontrolowane jednostk

GDDKiA Oddział w Łodzi

855

661

ZDW w Łodzi

154

318

ZDiT w Łodzi

133

56

36

39

ZDP w Łęczycy

mosty razem
– 1 290

przepusty razem
– 1 102
PZDiT w Łowiczu

53

1

Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach

30

25

ZDP w Tomaszowie Maz.

29

2

Źródło: dane z kontroli NIK.

Spośród ogólnej liczby 1290 obiektów mostowych będących w zarządzie
skontrolowanych jednostek, stan techniczny zaledwie 22 obiektów (1,7%)
określony został – w ramach przeglądów okresowych – jako odpowiedni
(według przyjętej klasyfikacji)8, 768 obiektów (59,5%) jako zadowalający,
327 (25,3%) – niepokojący, 104 (8,1%) – niedostateczny, 21 (1,6%)
– przedawaryjny, a jeden jako awaryjny (0,1%)9.

7
8

8

9

GDDKiA Oddział w Łodzi, ZDW w Łodzi, ZDiT w Łodzi (zarządzający w imieniu Prezydenta Łodzi
drogami publicznymi wszystkich kategorii na terenie Łodzi), PZDiT w Łowiczu, ZDP w Łęczycy,
ZDP w Tomaszowie Mazowieckim oraz Starostwo w Skierniewicach.
Patrz przypis nr 1.

47 obiektów (3,6%) nie podlegało ocenie (były poddane remontom).
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wydane obiektom mostowym podczas ostatnio
Infografika nrOceny
2
Oceny wydane obiektom
mostowym w ramach
przeglądów
okresowych
przeprowadzonego
przeglądu
okresowego

663

GDDKiA Oddział w Łodzi
11

47

ZDW w Łodzi
8

ZDiT w Łodzi
1

ZDP w Łęczycy
3

PZDiT w Łowiczu

Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach

ZDP w Tomaszowie Maz.
1

* 47 obiektów zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi
nie było poddanych przeglądom z uwagi na prowadzone remonty

Źródło: dane z kontroli NIK.
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Na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi udział obiektów
znajdujących się poniżej stanu zadowalającego wynosił 15,7%. W przypadku
pozostałych zarządców, aż 73,3% obiektów mostowych znajdowało się
w stanie niepokojącym, niedostatecznym, przedawaryjnym lub awaryjnym
(319 z 435 zarządzanych), a tylko 116 (26,6%) w stanie odpowiednim lub
zadowalającym. Najgorszy stan obiektów mostowych odnotowano u zarządców dróg powiatowych. Spośród zarządzanych przez nich 148 obiektów
mostowych, aż 130 (87,8%) znajdowało w stanie niepokojącym, niedostatecznym lub przedawaryjnym, a tylko 18 (12,2%) w stanie odpowiednim
lub zadowalającym.
[str. 25–26]

Do najczęściej występujących uszkodzeń obiektów mostowych, stwierdzonych w ramach przeglądów okresowych i potwierdzonych w toku oględzin
NIK – przeprowadzonych z udziałem specjalistów z dziedziny budownictwa
i uprawnionych do oceny stanu technicznego takich obiektów – należały:
uszkodzenia ustroju nośnego, nieszczelność izolacji ustroju nośnego
oraz uszkodzenia balustrad. Bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu przede wszystkim mogły stwarzać uszkodzenia balustrad

Obiekty zlokalizowane
na drogach powiatowych
w najgorszym stanie

Uszkodzenia obiektów
mostowych zagrożeniem
dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego
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Niedofinansowanie
potrzeb remontowych
i inwestycyjnych
zgłaszanych przez
zarządców dróg szczebla
samorządowego

Nie wszyscy zarządcy
dróg realizowali zalecenia
wynikające z kontroli
okresowych stanu
technicznego obiektów
inżynierskich

mostowych. Z kolei uszkodzenia ustroju nośnego (np. przęseł, dźwigarów,
płyty pomostowej), w przypadku betonowych konstrukcji, polegały zwykle na spękaniach i ubytkach betonu skutkujących – w przypadku elementów z żelbetu – odsłonięciem i korodowaniem stalowego zbrojenia. Taki
proces często nie był widoczny z poziomu drogi i w określonym przedziale
czasu nie stwarzał zagrożeń, zarówno dla ruchu, jaki i dla bezpieczeństwa
samej konstrukcji. Jednak brak stosownych działań naprawczych ze strony zarządcy drogi w dłuższym okresie czasu może doprowadzić do pogorszenia parametrów technicznych obiektów (w tym ich nośności) a nawet
do trwałego uszkodzenia konstrukcji nośnej.
[str. 26–28]

Niewątpliwy wpływ na zły stan obiektów mostowych miało niedofinansowanie zadań z zakresu utrzymania i inwestycji tych obiektów,
określonych przez zarządców dróg szczebla samorządowego. Środki finansowe przyznawane na ten cel przez organy j.s.t. były znacząco
niższe od kwot zapotrzebowanych, ujmowanych przez zarządców dróg
w projektach rocznych planów finansowych. W uchwalonych planach
finansowych na lata 2019–2020 zabezpieczono środki w wysokości często
niewystarczającej nawet na bieżące utrzymanie obiektów. Co do zasady
nie zapewniano środków na inwestycje. Zarządcy dróg w ogóle nie
otrzymywali takich środków10 lub otrzymywali je w niewystarczającej
wysokości (od 0,4%11 do 60% kwot zapotrzebowanych wg projektów rocznych planów finansowych). W efekcie kontrolowani zarządcy zmuszeni
byli rezygnować z przygotowania i realizacji inwestycji oraz remontów
obiektów mostowych przekraczających możliwości budżetowe. Realizowano głównie najpilniejsze zadania w zakresie bieżącego utrzymania obiektów
inżynierskich. Efektem wieloletniego niedofinansowania wskazanej działalności jest doprowadzenie do skrajnego wyeksploatowania pięciu obiektów
mostowych utrzymywanych przez dwóch zarządców12 i dalsze ich użytkowanie przy zastosowaniu znacznych ograniczeń w ruchu drogowym13.

[str. 37–40]

Brak środków finansowych był też główną przyczyną niewykonania zaleceń kontroli okresowych stanu technicznego obiektów mostowych. Z tej
przyczyny trzech zarządców nie zrealizowało (do czasu zakończenia
kontroli NIK) zaleceń wynikających z kontroli 35 obiektów mostowych,
przeprowadzonych w latach 2018–2019. Zalecenia te dotyczyły: przebudowy
14 obiektów14 , remontu powierzchni betonowych i naprawy filarów
18 obiektów15 oraz naprawy barier i wzmocnienia przyczółków trzech
[str. 31–33]
obiektów16.
10 ZDP w Łęczycy w 2020 r. nie uzyskał ujętej w projekcie planu finansowego na realizację zadań
inwestycyjnych kwoty 2,350 tys. zł, pomimo złego stanu obiektów mostowych (w ramach
rocznego przeglądu tych obiektów w 2018 r. stan aż 18 spośród 36 obiektów mostowych oceniono
jako niedostateczny, a 13 jako niepokojący).

11 ZDP w Tomaszowie Maz. na remonty bieżące uzyskał 0,4% kwoty ujętej w projekcie planu
finansowego na 2020 r.
12 Cztery estakady w ciągu ul. Przybyszewskiego i Dąbrowskiego w Łodzi zarządzane przez ZDiT
w Łodzi oraz most m. Nowy Dwór zarządzany przez Starostwo w Skierniewicach.
13 Ograniczenie dopuszczalnej nośności i zawężenie obiektów do jednego pasa ruchu.
14 ZDP w Łęczycy i ZDW w Łodzi.

15 ZDP w Łęczycy.
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16 Starostwo w Skierniewicach.
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W czterech17 z siedmiu jednostek wystąpiły nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzania kontroli okresowych stanu
technicznego obiektów mostowych i przepustów, określonych w art. 62
ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 pkt 10 ustawy o drogach
publicznych.
Ustalono, że jeden zarządca18 w 2019 r. odstąpił od przeprowadzenia kontroli okresowych obiektów mostowych, dwóch19 w kontrolowanym okresie
w ogóle nie przeprowadziło kontroli przepustów, a jeden20 odstąpił od przeprowadzenia kontroli pięcioletniej jednego mostu i dwóch przepustów.
Stały monitoring stanu technicznego obiektów inżynierskich w formie
obowiązkowych kontroli okresowych jest niezbędny do zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowania takich obiektów, zwłaszcza z uwagi na ich
zły stan techniczny.

Ponad połowa zarządców
nieprawidłowo realizowała
obowiązki związane
z przeprowadzaniem
kontroli okresowych
stanu technicznego
obiektów mostowych
i przepustów

W jednym zarządzie21 kontrole okresowe stanu technicznego obiektów
mostowych i przepustów przeprowadzała osoba nieposiadająca uprawnień budowlanych do samodzielnego przeprowadzania takich kontroli,
co stanowiło naruszenie przepisów art. 12 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 62
ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

Analiza 35 protokołów kontroli okresowych obiektów mostowych (po pięć
obiektów w każdej z kontrolowanych jednostek) oraz oględziny tych obiektów – przeprowadzone z udziałem specjalisty posiadającego uprawnienia
do przeprowadzania przeglądów okresowych obiektów mostowych – wykazała, że w ramach kontroli okresowych prawidłowo ustalono stan techniczny
obiektów mostowych. Jedynie w przypadku kontroli przeprowadzonych
w 2020 r. na zlecenie jednego zarządcy22 (14,3% analizowanych protokołów) oceny stanu technicznego mostów zawarte w protokołach zasadniczo odbiegały od ocen wydanych przez powołanego specjalistę NIK. Oceny
wystawione w ramach przeglądów, w sześciostopniowej skali, były bowiem
zaniżone średnio o 1,4 punktu.
[str. 21–25]

Kontrola wykazała, że dwóch23 z siedmiu kontrolowanych zarządców
dróg nie dostosowało organizacji ruchu do stanu technicznego łącznie
45 obiektów mostowych. Wymóg wprowadzenia ograniczeń ruchu pojazdów wynikał ze złego stanu technicznego oraz niższej nośności nominalnej
obiektów mostowych w stosunku do nośności dróg, w ciągu których były
usytuowane. Niedostosowanie organizacji ruchu do wymaganej nośności
ww. obiektów, w ocenie NIK, mogło mieć wpływ na postępującą degradację
tych obiektów, a w konsekwencji pogorszenie warunków bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
[str. 34–37]

Nie wszyscy zarządcy
dróg dostosowali
organizację ruchu
do stanu obiektów
mostowych

17 ZDP w Łęczycy, PZDiT w Łowiczu, Starostwo w Skierniewicach i ZDP w Tomaszowie Maz.
18 ZDP w Łęczycy.

19 ZDP w Łęczycy, Starostwo w Skierniewicach.

20 ZDP w Tomaszowie Maz.
21 PZDiT w Łowiczu.
22 ZDP w Łęczycy.

23 ZDW w Łodzi i ZDP w Łęczycy.
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Większość zarządców
dróg nie wywiązała
się z obowiązków
planistycznych

Nierzetelna ewidencja
księgowa obiektów
inżynierskich zarządzanych
przez jednostki
samorządowe

Liczne nieprawidłowości
w zakresie obowiązków
ewidencyjnych
i sprawozdawczych

Poza GDDKiA Oddziałem w Łodzi oraz ZDW w Łodzi, pozostali skontrolowani zarządcy dróg nie wywiązali się z obowiązków planistycznych określonych w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych, dotyczących
opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów
planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. W zakresie źródeł finansowania inwestycji poprzestawali jedynie na przygotowywaniu projektów
planów finansowych wymaganych do opracowania i uchwalenia rocznych
budżetów tych jednostek przez właściwe organy j.s.t. Wywiązywanie się
z obowiązków w tym zakresie utrudniały nieprecyzyjne – zarówno co do
formy jak i zakresu opracowywanych planów – przepisy. Brak dokumentów planistycznych pozbawiał zarządców możliwości kompleksowego
określania kierunków rozwoju i utrzymania sieci drogowej, w tym obiektów inżynierskich.
[str. 28–31]

Wszyscy skontrolowani samorządowi zarządcy dróg nierzetelnie prowadzili ewidencję księgową obiektów inżynierskich. Spośród 281 obiektów mostowych i 123 przepustów zarządzanych przez pięć jednostek24,
w ewidencjach księgowych nie ujęto 64,4% (181) obiektów mostowych
oraz 94,3% (116) przepustów25.
Z kolei w innej jednostce kontrolowanej26, w ewidencji środków trwałych
ujęto większą o sześć (tj. o 3,9%) liczbę obiektów mostowych oraz większą
o osiem (tj. o 13,8%) liczbę przepustów, w stosunku do danych wynikających z ewidencji technicznych wydziału mostów tej jednostki. [str. 19–21]

W niemal wszystkich jednostkach (za wyjątkiem GDDKiA Oddziału
w Łodzi) stwierdzono nieprawidłowości dotyczące obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych:
− cztery jednostki27 nierzetelnie prowadziły lub nie prowadziły wykazów
obiektów mostowych i przepustów, wymaganych przepisami rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji;
− cztery jednostki28 nierzetelnie prowadziły lub nie prowadziły książek
i kart obiektów mostowych, wymaganych przepisami art. 64 Prawa
budowlanego oraz § 13 i 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie numeracji
i ewidencji;
− w trzech jednostkach29 nie nadano numerów ewidencyjnych wszystkim
obiektom mostowym i przepustom, wymaganych na podstawie
przepisów art. 10 ust. 6 i 9 ustawy o drogach publicznych oraz
§ 6 i 7 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji;
− w przypadku pięciu jednostek30 wystąpiły uchybienia w zakresie
aktualizowania map techniczno-eksploatacyjnych dróg, wymaganych
przepisami § 16 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji oraz

24 ZDiT w Łodzi, ZDP w Łęczycy, PZDiT w Łowiczu, Starostwo w Skierniewicach i ZDP w Tomaszowie
Maz.

25 Nie wskazano wartości początkowej obiektów, wartości umorzenia oraz wartości po umorzeniu.
26 ZDW w Łodzi.

27 ZDiT w Łodzi, ZDP w Łęczycy, Starostwo w Skierniewicach i ZDP w Tomaszowie Maz.
28

Jw.

29 ZDiT w Łodzi, ZDP w Łęczycy i ZDP w Tomaszowie Maz.
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30 ZDW w Łodzi, ZDiT w Łodzi, ZDP w Łęczycy, PZDiT w Łowiczu i ZDP w Tomaszowie Maz.
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§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie informacji, lub udostępniania map
zarządcy dróg wojewódzkich/krajowych;
− w trzech jednostkach31 stwierdzono błędy w danych ujętych w formularzach o sieci dróg publicznych, wymaganych na podstawie § 2 rozporządzenia w sprawie informacji i przekazywanych do GDDKiA dla
celów statystycznych.
[str. 16–18]

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK skierowała
11 zawiadomień do organów powołanych do ścigania przestępstw lub
wykroczeń, z tego:
− sześć zawiadomień w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa polegającego na nieujawnieniu lub nierzetelnym prezentowaniu obiektów mostowych i przepustów oraz ich wartości w ewidencjach księgowych32,
− zawiadomienie w sprawie przeprowadzania kontroli okresowych obiektów mostowych i przepustów bez stosownych uprawnień budowlanych33,
− cztery zawiadomienia w sprawie podejrzenia popełnienia wykroczenia
polegającego na nieprzeprowadzaniu kontroli okresowych obiektów
mostowych i przepustów34 lub nieprowadzeniu książek takich obiektów35.

[str. 17, 21–23]

NIK skierowała
zawiadomienia
do organów powołanych
do ścigania przestępstw
lub wykroczeń, w trybie
art. 63 ust. 1 ustawy
o NIK

31 ZDiT w Łodzi, ZDW w Łodzi i ZDP w Tomaszowie Maz.

32 Art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)
oraz art. 61 § 1 w zw. z art. 8 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.).
33 Art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
34 Art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane.
35 Art. 93 pkt 9 ustawy Prawo budowlane.
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4. WNIOSKI
Minister Infrastruktury
Wniosek de lege ferenda

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o podjęcie działań zmierzających
do doprecyzowania przepisu art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, ze zm.) poprzez
określenie formy i zakresu danych, które powinny zostać ujęte w projektach planów rozwoju sieci drogowej oraz projektach planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

W art. 20 pkt 1 i 2 ww. ustawy nałożono na zarządców dróg obowiązek
opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. Przepis ten nie
określa jednak szczegółowych wymagań co do treści i zakresu opracowania
takich planów, nie sprecyzowano, czy dokumenty te mają służyć planowaniu operacyjnemu (np. rocznemu), czy też stanowić element planowania
strategicznego (długofalowego). W toku niniejszej kontroli stwierdzono,
że wszyscy zarządcy dróg powiatowych i gminnych nie opracowywali
planów rozwoju sieci drogowej, a w zakresie planowania finansowania
zadań, o których mowa w pkt 2 powołanego przepisu, ograniczali się
do sporządzenia projektów planów służących przygotowaniu rocznych
planów finansowych j.s.t. Powodem takiego stanu w głównej mierze był
brak wiedzy, w jaki sposób należy sporządzać te dokumenty.
Dlatego przepis w obecnym brzmieniu nie spełnia swojej funkcji i winien
być doprecyzowany we wskazanym zakresie.

Samorządowe organy
odpowiedzialne
za finansowanie
utrzymania dróg
i drogowych obiektów
inżynierskich

Na potrzebę wprowadzenia zmian w ustawie o drogach publicznych
NIK wskazywała już dwukrotnie. Wniosek o doprecyzowanie przepisu
art. 20 pkt 1 i 2 tej ustawy, skierowany był do ministra właściwego do spraw
transportu już w 2017 r.36 i powtórzony w 2021 r.37 W informacjach o wynikach
kontroli przeprowadzonych w ww. latach NIK wskazywała na problemy
zarządców dróg związane z opracowywaniem ww. planów, wynikające
z braku określenia zawartości oraz zasad sporządzania takiej dokumentacji. Pomimo tych informacji, niepodejmowanie działań w powyższym
zakresie Minister każdorazowo uzasadniał brakiem sygnałów świadczących
o konieczności doprecyzowania przywołanych przepisów, czy też problemach interpretacyjnych z nimi związanych.
Ze względu na fakt, iż większość obiektów mostowych, zwłaszcza zarządzanych przez jednostki szczebla powiatowego, znajdowało się w stanie niepokojącym, niedostatecznym lub przedawaryjnym, Najwyższa
Izba Kontroli wnioskuje do organów odpowiedzianych za finansowanie
zarządców dróg o zapewnienie środków finansowych na zadania związane z utrzymaniem obiektów mostowych i przepustów na poziomie
adekwatnym do potrzeb w tym zakresie, z uwzględnieniem możliwości
wykorzystania środków zewnętrznych, np. z rezerwy subwencji ogólnej,
czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
36 Po kontroli P/17/087 „Budowa i utrzymanie dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim”.
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37 Po kontroli I/20/002 „Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych
w województwie podkarpackim”.

WNIOSKI
Mając na uwadze aktualną (trudną) sytuację gospodarczą, Najwyższa Izba
Kontroli, w celu właściwego zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych, wnioskuje o rozważnie podjęcia współpracy w ramach istniejących
możliwości organizacyjno-prawnych. W ocenie NIK, takie współdziałanie
pozwoli na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie posiadanych
zasobów i środków oraz usprawni realizację zadań z zakresu budowy,
przebudowy, remontów i utrzymania obiektów mostowych i przepustów,
a także pozostałej infrastruktury drogowej, tj. zadań, których nadrzędnym celem jest zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Prowadzenie ewidencji obiektów mostowych i przepustów
oraz sporządzanie informacji ich dotyczących

Nierzetelne wykazy
obiektów mostowych
i przepustów, brak
wykazu przepustów

U większości objętych kontrolą zarządców dróg publicznych stwierdzono
zarówno przypadki zaniechania obowiązków w zakresie ewidencjonowania oraz przekazywania informacji dotyczących obiektów mostowych
i przepustów, jak i nierzetelnego wywiązywania się z takich obowiązków.
Występowanie nieprawidłowości w tym zakresie wyjaśniano m.in. zmianami
kadrowymi, niedopatrzeniem lub błędną interpretacją przepisów.
Spośród skontrolowanych zarządców dróg, jedynie w GDDKiA Oddziale
w Łodzi nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

ZDiT w Łodzi, do czasu niniejszej kontroli, nie ustalił faktycznej liczby
obiektów mostowych znajdujących się w zarządzie tej jednostki. W wykazie obiektów inżynierskich na terenie miasta Łodzi nie ujęto 20 spośród
133 obiektów mostowych38. Dodatkowo dla obiektów ujętych w wykazie
nie wskazano większości wymaganych przepisami danych39, jak: nr drogi,
kilometraż, nr JNI, wymiary obiektu, rok budowy, czy nośność użytkowa
obiektu. Ponadto wykaz ten prowadzono łącznie dla obiektów mostowych
i przepustów, co było niezgodne z rozporządzeniem w sprawie numeracji
i ewidencji (§ 15 ust. 2).

Wspólny wykaz dla obiektów mostowych i przepustów prowadzony był
także przez ZDP w Tomaszowie Maz. Analiza pięciu wybranych obiektów
mostowych wykazała ponadto, że jednostka ta w wykazie podała nośność
użytkową dwóch z nich40 dwukrotnie zawyżoną w stosunku do danych
z aktualnej organizacji ruchu (wskazano 30 ton zamiast 15). W trzech
pozostałych przypadkach41 w wykazie nie podano aktualnych ocen stanu technicznego obiektów.
W Starostwie w Skierniewicach nie prowadzono ewidencji przepustów
drogowych o świetle otworu równym lub większym 150 cm oraz nie ustalono faktycznej liczby takich przepustów. Według różnych dokumentów
sporządzanych w Starostwie (zestawień, opinii i notatek pracowników)
w zarządzie tej jednostki pozostawało od 22 do 25 przepustów. Ponadto,
w stosunku do jednego mostu ujętego w wykazie, zaniżono jego faktyczną nośność42.

W ZDP w Łęczycy nie aktualizowano prowadzonych wykazów obiektów
inżynierskich. W przypadku 20 obiektów mostowych poddanych szczegółowej analizie (spośród 33), podane w wykazie ich parametry techniczne
nie były zgodne z danymi zawartymi w aktualnych mapach techniczno-eksploatacyjnych.

38 133 obiekty wg ustaleń kontroli.

39 Określonych w załączniku 6 do rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji.
40 Mosty w Godaszewicach oraz Tomaszowie Maz. w ciągu ul. Legionów.

41 Mosty w Kolonii-Będkowie i Tomaszowie Maz. w ciągu ul. Nowowiejskiej i Spalskiej.
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42 Most w Nowym Dworze o nośności 15 ton. W wykazie podano 2,5 tony.
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Dla dwóch43 spośród 133 obiektów mostowych będących w zarządzie ZDiT
w Łodzi – wbrew obowiązkowi określonemu w art. 64 Prawa budowlanego oraz §13 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji – nie założono książek obiektu. Z kolei w przypadku 15, spośród przeanalizowanych
20 książek, brakowało większości podstawowych danych i parametrów
technicznych oraz informacji o wykonanych remontach. W pozostałych pięciu książkach nie uzupełniano wykazu przeglądów okresowych, a także nie
podano informacji o wykonanych ekspertyzach oraz o ograniczeniu parametrów technicznych obiektów. Z analizy ww. 20 książek wynikało ponadto, że w siedmiu przypadkach zarządca zobowiązany był – na podstawie
§14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji – prowadzić
karty obiektu mostowego, czego jednak nie uczynił.

Nieprowadzenie
lub nierzetelne
prowadzenie książek
i kart obiektu
mostowego

Również książki obiektów mostowych zarządzanych przez Starostę Skierniewickiego oraz ZDP w Łęczycy nie były uzupełnione. Brakowało w nich
wpisów w zakresie danych technicznych obiektów oraz informacji nt. kontroli okresowych obiektów. Ponadto, dla nowo wybudowanego mostu44
w miejsce obiektu wyburzonego, ZDP w Łęczycy nie założył nowej książki,
co było niezgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu numeracji i ewidencji, który stanowi, że dokumenty ewidencyjne prowadzi
się do czasu rozbiórki obiektu, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
budowlane.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w ZDP w Tomaszowie Maz., gdzie
po wybudowaniu nowego mostu w Kolonii Będków45, w miejsce wyburzonego, nie założono nowej książki.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego wynika z art. 64
Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 93 pkt 9 ww. ustawy, kto nie spełnia
obowiązku prowadzenia takiej książki podlega karze grzywny.

Skierowanie
zawiadomień w sprawie
niedopełnienia
obowiązku prowadzenia
książek obiektu
budowlanego

W przypadku obiektów mostowych numery JNI nadaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie zgłoszenia zarządcy drogi.
Z kolei zarządca powinien ustalić numery ewidencyjne dla przepustów.
Spośród objętych kontrolą, trzy jednostki nie zapewniły nadania numerów ewidencyjnych dla wszystkich zarządzanych obiektów, co stanowiło
zaniechanie obowiązków określonych w art. 10 ust. 6 i 9 ustawy o drogach
publicznych oraz §6 i §7 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji.

Przypadki zaniechań
w zakresie ewidencji
obiektów mostowych
i przepustów

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK, skierowała trzy zawiadomienia do PINB w Łodzi, Łęczycy i Tomaszowie
Maz. sprawie nieprowadzenia książek obiektu budowlanego przez ZDiT
w Łodzi, ZDP w Łęczycy i ZDP w Tomaszowie Maz.

Spośród 133 obiektów mostowych i 56 przepustów zarządzanych przez
ZDiT w Łodzi, odpowiednio 32 (24%) i 33 (59%) nie posiadały nadanego
numeru ewidencyjnego.

43 Obiekty w ciągu ul. Węglowej i Chocianowickiej.

44 W ciągu drogi powiatowej nr 2515E w km 4+131.
45 W ciągu drogi powiatowej nr 1506E.

17

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

Nierzetelne
prezentowanie
i udostępnianie danych
dotyczących obiektów
mostowych przez
zarządców dróg

Numerów ewidencyjnych nie nadano także kładce dla pieszych (3,4% ogółu)
i dwóm przepustom (100%) zarządzanym przez ZDP w Tomaszowie Maz.
oraz 39 przepustom zarządzanym przez ZDP w Łęczycy (100%).

Do obowiązków zarządców dróg należało sporządzenie dla celów statystycznych, informacji o sieci dróg publicznych (w tym o stanie obiektów
mostowych) i coroczne przekazywanie do GDDKiA formularzy danych
w tym zakresie – na podstawie § 2 rozporządzenia w sprawie informacji,
a także prowadzenie, coroczne aktualizowanie i udostępnianie map
techniczno-eksploatacyjnych dróg publicznych46 – na podstawie § 9 ust. 1
pkt 3, § 12 ust. 3 i § 16 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie informacji. Nieprawidłowości
w tym zakresie stwierdzono w większości kontrolowanych jednostek.
I tak:
− ZDiT w Łodzi od marca 2017 r. nie aktualizował mapy techniczno-eksploatacyjnej zarządzanych dróg, pomimo wystąpienia zmian
wymagających jej uaktualnienia47;
− ZDW w Łodzi (od 2018 r.) oraz ZDP w Łęczycy, PZDiT w Łowiczu i ZDP
w Tomaszowie Maz. w kontrolowanym okresie nie udostępniali map
techniczno-eksploatacyjnych zarządcy dróg wojewódzkich. Z kolei
ZDW w Łodzi w 2019 r. nie udostępnił mapy techniczno-eksploatacyjnej
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad – przekazania
takiego dokonano dopiero na skutek kontroli NIK, w sierpniu 2020 r.,
tj. z naruszeniem obowiązującego terminu48;
− Starostwo w Skierniewicach nierzetelnie prowadziło mapę techniczno-eksploatacyjną, wskazując na niej zaniżoną nośność mostu w Nowym
Dworze49;
− w trzech jednostkach nieprawidłowo sporządzono formularze danych
o sieci dróg publicznych przekazanych do GDDKiA: ZDiT w Łodzi
w formularzach sporządzonych według stanu na koniec 2019 r. zaniżył
o 12 (tj. 9%) liczbę zarządzanych obiektów mostowych oraz nie wykazał
poniesionych wydatków na budowę i remonty obiektów mostowych;
ZDP w Tomaszowie Maz. zawyżył liczbę obiektów mostowych poza
granicami administracyjnymi miast według stanu na koniec 2018
i 2019 r. (wykazano 25 zamiast 22 obiektów). Z kolei ZDW w Łodzi
w ww. formularzu zawyżył zakresy rzeczowe budowanych obiektów
mostowych50.
46 Zarządcy dróg powiatowych i wszystkich dróg w granicach miasta na prawach powiatu,
z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz gminnych udostępniają mapy zarządcy dróg
wojewódzkich, a zarządy dróg wojewódzkich – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych
i Autostrad.
47 Na mapie nie wykazano trzech obiektów mostowych w okolicy dworca PKP Łódź-Fabryczna oraz
obniżonych parametrów technicznych estakad w ciągu ul. Przybyszewskiego i Dąbrowskiego.

48 Do 10 kwietnia (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie informacji).

49 Wskazano nośność wynoszącą 2,5 tony, podczas gdy faktycznie wynosiła ona 15 ton.
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50 Wskazano budowę obiektów o łącznej długości 320 m i powierzchni 4356 m 2 w granicach
administracyjnych miast, bez podania wartości poniesionych wydatków oraz odpowiednio
38,08 m i 308,16 m2 w przypadku obiektów poza granicami administracyjnymi miast, o wartości
2920 tys. zł. Faktycznie wybudowano jeden most poza granicami administracyjnymi miast
o długości 24,5 m (323 m2) i wartości 2920 tys. zł.
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Nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania w księgach rachunkowych obiektów mostowych i przepustów o świetle otworu równym lub
większym niż 150 cm stwierdzono w sześciu jednostkach, tj. u wszystkich
skontrolowanych samorządowych zarządców dróg publicznych.

Nieujawnienie
lub nierzetelne
wykazywanie obiektów
mostowych i przepustów
w ewidencji księgowej

W przypadku zarządców dróg powiatowych (cztery jednostki) nieprawidłowości w tym zakresie powstały już w okresie utworzenia tych
jednostek. W związku z reformą administracyjną kraju, przeprowadzoną na podstawie aktów prawnych przyjętych w 1998 r., które weszły
w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.51, utworzone zostały m.in. powiaty oraz
wyodrębniona została infrastruktura powiatowa, w tym drogi publiczne,
które uzyskały status powiatowych. Jednocześnie powołani zarządcy dróg
powiatowych nie pozyskali pełnych dokumentacji dotyczących zarządzanych dróg oraz związanych z nimi obiektów inżynierskich, w tym przede
wszystkim dokumentacji księgowej. W kolejnych latach jednostki te nie
podejmowały działań na rzecz ustalenia wartości początkowej (wyceny)
elementów składowych infrastruktury drogowej, w tym obiektów inżynierskich, ujęcia ich w ewidencji środków trwałych oraz dokonywania
odpisów amortyzacyjnych. W ewidencji księgowej ujawniano jedynie
wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na remonty obiektów
po 1999 r. (zwiększenie wartości).
Spośród 148 obiektów mostowych i 67 przepustów o świetle otworu
równym lub większym niż 150 cm zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez skontrolowane jednostki, 139 obiektów mostowych (93,9%) oraz 67 przepustów (100%) nie zostało ujętych w ewidencji
księgowej, tj. w ewidencji nie wskazano ich wartości początkowej, kwoty umorzenia i wartości po umorzeniu. W pozostałych przypadkach
w ewidencji wskazywano jedynie wartość nakładów inwestycyjnych
(remontów) poniesionych na te obiekty.
Spośród skontrolowanych zarządców dróg powiatowych, jedynie ZDP
w Tomaszowie Maz. dokonał (w 2011 r.) szacunkowej wyceny zarządzanych obiektów mostowych i przepustów52. Zastosowano obowiązującą
stopę amortyzacji 4,5%, w efekcie – uwagi na wiek obiektów – zostały
one całkowicie zamortyzowane i ujęte w pozabilansowej ewidencji ilościowej. Natomiast w bilansowej ewidencji środków trwałych, podobnie
jak u pozostałych skontrolowanych zarządców dróg powiatowych, ujęto
jedynie obiekty, w przypadku których poniesiono nakłady inwestycyjne
(w liczbie sześciu mostów, według stanu na dzień zakończenia kontroli).

Nieprawidłowości w badanym zakresie, powstałe także na etanie tworzenia jednostki, odnotowano w ZDiT w Łodzi. Jednostka ta utworzona,
w 2003 r., nie pozyskała dokumentacji od poprzedniego zarządcy i nie
dokonała wyceny części przejętego majątku. W efekcie 42 spośród 133

51 M.in. ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872).
52 Jako początkową wartość każdego obiektu przyjęto iloczyn stałej stawki 1 m 2 obiektu i jego
powierzchni.
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obiektów mostowych (31,6% ogółu) oraz 49 z 56 przepustów (87,5%)
nie zostało ujętych w ewidencji księgowej, nie ustalono dla nich wartości
początkowej oraz wartości umorzenia.
Ogółem na 281 obiektów mostowych i 123 przepusty zarządzane przez
czterech powiatowych zarządców dróg oraz ZDiT w Łodzi, w ewidencjach
księgowych prowadzonych dla tych jednostek nie ujawniono 181 obiektów mostowych (64,4%) oraz 116 przepustów (94,3%). Szczegółowe dane
w tym zakresie przedstawia poniższa infografika.
Obiekty mostowe i przepusty nieujęte w ewidencji księgowej

Infografika nr 3
Obiekty mostowe i przepusty nieujęte w ewidencji księgowej
ZDiT w Łodzi

32%

133 / 42

88%

56 / 49

ZDP w Łęczycy

100%

36 / 36

100%

39 / 39

PZDiT w Łowiczu

94%

53 / 50

100%

1/1

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

100%

30 / 30

100%

25 / 25

ZDP w Tomaszowie Mazowieckim

79%

29 / 23

100%

2/2

Ogółem jednostki

64%

281 / 181

mosty nieujęte
w ewidencji księgowej

94%

123 / 116

przepusty nieujęte
w ewidencji księgowej

Źródło: dane z kontroli NIK.

Odmienna sytuacja miała miejsce w ZDW w Łodzi. Jednostka ta w ewidencji środków trwałych ujęła: większą o sześć (tj. o 3,9%) liczbę obiektów mostowych w podgrupie 223 oraz większą o osiem (tj. o 13,8%) liczbę
przepustów w podgrupie 220, niż to wynikało z prowadzonych ewidencji
Wydziału Mostów ZDW w Łodzi.

Powyższe rozbieżności Dyrektor ZDW w Łodzi wyjaśniał podwójnym
zaksięgowaniem obiektu występującego już w ewidencji pod innym numerem inwentarzowym, ujęciem w podgrupie 223 przepustów, które powinny
być zaewidencjonowane w podgrupie 220 oraz ujęciem w podgrupie 220
przepustów stanowiących integralną część drogi (o świetle otworu mniejszym niż 150 cm).
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W trakcie trwania kontroli skorygowano ewidencję środków trwałych. Zmniejszeniu uległa liczba i łączna wartość obiektów mostowych
do kwoty 176 331,0 tys. zł według stanu na 30 września 2020 r. (mniej
o 11 861,7 tys. zł, o 6,7%) oraz przepustów do kwoty 36 022,2 tys. zł
według stanu na 7 października 2020 r. (mniej o 5692,5 tys. zł, o 15,8%).

Opisane nieprawidłowości stanowił y naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości, tj. art. 4 ust. 3 pkt 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 pkt 5
– nakładających obowiązek rzetelnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, w tym ujmowania w księgach rachunkowych
wszystkich składników aktywów i pasywów, art. 17 ust. 1 pkt 1 – zgodnie
z którym konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla
środków trwałych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych
lub umorzeniowych, art. 20 ust. 1 – zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym oraz art. 24
ust. 1 i 2 – stanowiący, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone
rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

NIK skierowała
zawiadomienia
w sprawie nierzetelnie
prowadzonych ksiąg
rachunkowych

Zgodnie z art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom tej
ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia
ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat
dwóch, albo obu tym karom łącznie.
W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 63
ust. 1 ustawy o NIK, skierowała sześć zawiadomień do właściwych
rejonowo prokuratur53 w sprawie nierzetelnie prowadzonych ksiąg
rachunkowych w ZDW w Łodzi, ZDiT w Łodzi, ZDP w Łęczycy, PZDiT
w Łowiczu, Starostwie w Skierniewicach, ZDP w Tomaszowie Maz.

5.2. Identyfikowanie stanu technicznego obiektów mostowych
i przepustów drogowych przez zarządców dróg

Pomimo obowiązku określonego w przepisach ustawy Prawo budowlane
wystąpiły przypadki nieprzeprowadzania kontroli okresowych obiektów mostowych i przepustów. Z wyjątkiem ZDP w Łęczycy, stan obiektów
mostowych ustalony w ramach wykonanych kontroli okresowych zidentyfikowany został prawidłowo.

Zarządcy dróg w większości przypadków wywiązywali się z obowiązku
przeprowadzania kontroli okresowych obiektów mostowych i przepustów,
określonego w przepisach w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane
oraz art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych.
Corocznie przeprowadzano przeglądy podstawowe, a co pięć lat przeglądy
rozszerzone wszystkich obiektów mostowych i przepustów o świetle
otworu równym lub większym niż 150 cm, będących w zarządzie GDDKiA
Oddziału w Łodzi, ZDW w Łodzi, ZDiT w Łodzi oraz PZDiT w Łowiczu.
53 Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście w Łodzi, Prokuratury Rejonowe w: Łęczycy, Łowiczu,
Skierniewicach i Tomaszowie Maz.

Przypadki
niewywiązywania się
zarządców dróg
z obowiązku
przeprowadzania
kontroli obiektów
mostowych i przepustów
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ZDP w Łęczycy nie przeprowadzał kontroli okresowych przepustów
(39 obiektów), a ponadto w 2019 r. odstąpił od przeprowadzenia przeglądów wszystkich obiektów mostowych (36). Brak przeglądów wyjaśniano
m.in. niekompetencją pracowników spowodowaną zmianami karowymi,
jak i przyznawaniem przez Powiat niewystarczających środków finansowych na realizowane zadania.

Od okresowych kontroli przepustów (ok. 25 obiektów) odstąpiono także
w Starostwie w Skierniewicach, co również tłumaczono zmianami kadrowymi.

Skierowanie
zawiadomień w sprawie
nieprowadzenia kontroli
okresowych obiektów
inżynierskich

W większości
skontrolowanych
jednostkach kontrole
okresowe obiektów
mostowych i przepustów
przeprowadzały osoby
do tego uprawnione

Przeprowadzanie
kontroli przez
osobę nieposiadającą
stosownych uprawnień

Z kolei ZDP w Tomaszowie Maz. nie przeprowadził kontroli pięcioletniej
jednego mostu54 i dwóch przepustów. W przypadku pozostałych obiektów kontrolę pięcioletnią przeprowadzono w 2017 r., nie objęto nią jednak
ww. trzech obiektów z uwagi na wyłączenie ich w tym okresie z eksploatacji,
spowodowane prowadzonymi pracami remontowymi. Nieprzeprowadzenie
takiej kontroli po wykonaniu ww. prac wynikało z błędnego przekonania,
że może ona zostać przeprowadzona w tym samym czasie, jak w przypadku pozostałych obiektów, tj. w 2022 r.

Zgodnie z art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego, kto nie spełnia obowiązku
przeprowadzania m.in. kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich podlega karze grzywny.
W sprawie nieprowadzenia kontroli okresowych obiektów mostowych
lub przepustów przez ZDP w Łęczycy, Starostwo w Skierniewicach i ZDP
w Tomaszowie Maz., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 63 ust. 1
ustawy o NIK, skierowała trzy zawiadomienia do PINB.
Poza GDDKiA Oddziałem w Łodzi i ZDW w Łodzi, objęte kontrolą podmioty nie zatrudniały osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania przeglądów okresowych obiektów mostowych i przepustów,
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie55, w tym m.in. uprawnień
budowlanych w specjalności mostowej. Z tej przyczyny w czterech jednostkach (ZDiT w Łodzi, ZDP w Łęczycy, Starostwie w Skierniewicach
i ZDP w Tomaszowie Maz.) zlecono przeprowadzenie kontroli okresowych
firmom zewnętrznym, specjalizującym się w przeprowadzaniu takich
przeglądów56.

Natomiast w PZDiT w Łowiczu przeglądy okresowe, w badanym okresie przeprowadzał pracownik tej jednostki, nieposiadający stosownych
uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do czego zobowiązywały przepisy art. 12 ust. 2
w związku z art. 12 ust. 1 pkt 5 oraz art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego.

54 W miejscowości Wygoda.
55 Dz. U. poz. 831.
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56 Przypadku ZDW w Łodzi, kontrole roczne obiektów mostowych przeprowadzali pracownicy
tej jednostki, a kontrole pięcioletnie zlecano podmiotom zewnętrznym. Również GDDKiA
Oddział w Łodzi przeprowadzał kontrole okresowe częściowo siłami własnymi, a częściowo
z wykorzystaniem firm zewnętrznych.
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Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, kto wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich
uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

NIK skierowała
zawiadomienie
w sprawie wykonywania
samodzielnej
funkcji technicznej
w budownictwie
bez odpowiednich
uprawnień

Do kontroli okresowych przeprowadzanych zarówno w GDDKiA Oddziale
w Łodzi, jaki i pozostałych jednostkach objętych kontrolą stosowano
wytyczne opracowane przez GDDKiA, zawarte w Instrukcjach przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, stanowiących
załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.

W większości
przypadków prawidłowo
oceniono, w ramach
przeglądów okresowych,
stan obiektów
mostowych

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK, skierowała zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu w sprawie
wykonywania przeglądów okresowych obiektów inżynierskich bez
stosownych uprawnień.

Analizie poddano zapisy protokołów ostatnio przeprowadzonych kontroli
okresowych 38 wybranych obiektów mostowych57 najniżej ocenionych
w ramach ostatnio przeprowadzonego przeglądu. W większości badanych przypadków stan obiektów oraz zalecenia zawarte w protokołach
kontroli okresowych odpowiadały stanowi ustalonemu w toku oględzin
ww. obiektów, przeprowadzonych w trybie art. 39 ustawy o NIK, z udziałem powołanych specjalistów, posiadających uprawnienia do przeprowadzania przeglądów okresowych obiektów mostowych.

Rozbieżności, niemające wpływu na wynik kontroli i jej ocenę ogólną,
dotyczyły błędnie wskazywanych w protokołach kontroli kodów uszkodzeń poszczególnych elementów konstrukcji badanych obiektów lub brak
wskazania kodów oraz błędnych, najczęściej zaniżonych, ocen cząstkowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

Zasadnicze błędy stwierdzono w protokołach kontroli pięcioletniej przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną w czerwcu 2020 r, na zlecenie
ZDP w Łęczycy. Analizowano dokumentację ośmiu mostów58, których
stan w wyniku ww. kontroli okresowej określono jako przedawaryjny59.
W czterech protokołach60 zawarto wzajemnie wykluczające się zalecenia.
Wnioskowano o zamknięcie mostów dla ruchu, przy jednoczesnym wskazaniu w innej pozycji, że mogą być one użytkowane na dotychczasowych
warunkach lub przy jednoczesnym wniosku o ograniczenie prędkości
na obiekcie. Dwa z tych mostów61 poddane zostały oględzinom, w toku
których nie st wierdzono uszkodzeń w ymagających ich zamknięcia dla ruchu, pomimo że od daty przeprowadzenia kontroli okresowej

57 Po pięć obiektów w każdej z kontrolowanych jednostek (łącznie 35), które poddano oględzinom
w trybie art. 39 ustawy o NIK, z udziałem powołanego specjalisty. Dodatkowo przeanalizowano
dokumentację dot. trzech mostów zarządzanych przez ZDP w Łęczycy.
58 Mosty w miejscowościach: Goślub, Błonie, Witów, Byszew i Źrebięta, Leźnica Mała, Leszno (Kanał
Królewski), Leszno (rzeka Ner).
59 Ocena 1 w sześciostopniowej skali (0–5).

60 Dot. obiektów w Goślubie, Błoniu, Witowie i Źrebiętach.
61 Mosty w Źrebiętach i Byszewie.
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do oględzin upłynęło prawie cztery miesiące i w tym czasie na obiektach
tych nie były prowadzone żadne prace remontowe.
ZDP w Łęczycy nie podjął żadnych działań w celu zabezpieczenia obiektów w sytuacji tego wymagającej lub wyjaśnienia z wykonawcą kontroli
błędnych zaleceń w zakresie ich zamknięcia dla ruchu. Fakt ten tłumaczono niezatrudnieniem osób o kwalifikacjach pozwalających na weryfikację
przeglądów wykonanych przez osobę do tego uprawnioną. W wystąpieniu
pokontrolnym NIK wskazała, że zidentyfikowanie ewidentnych błędów
w protokołach kontroli okresowej nie wymagało posiadania szczególnych
uprawnień, ani kwalifikacji. W celu zweryfikowania prawidłowości wnioskowanych zaleceń należało skonfrontować protokoły kontroli ze stanem
faktycznym obiektów (w terenie) zwłaszcza w przypadku, gdy zalecone
było zamknięcie obiektów dla ruchu drogowego.
Do innych błędów kontroli okresowych przeprowadzonych na obiektach
ZDP w Łęczycy należy zaliczyć m.in. brak spójności pomiędzy oceną całego obiektu a ocenami cząstkowymi.
W protokołach kontroli rocznej przeprowadzonej w 2019 r. przez ZDW
w Łodzi odnotowano m.in. brak oceny urządzeń odwadniających i dylatacji. Brak ocen niektórych elementów stwierdzono także w protokołach
kontroli pięcioletniej przeprowadzonej w 2019 r. na zlecenie ZDiT w Łodzi.

Wystąpiły rozbieżności pomiędzy ocenami cząstkowymi poszczególnych
elementów konstrukcji 35 mostów, ustalonymi w ramach kontroli okresowych, a ocenami określonymi dla tych obiektów w toku oględzin NIK.
Pomimo rozbieżności takie same oceny ogólne wydano dla 19 mostów,
a dla dziewięciu różnica ta wyniosła maksymalnie do 0,53 punktu (w skali
sześciopunktowej od „0” do „5”). Pięciu obiektom zarządzanym przez ZDP
w Łęczycy, w toku kontroli pięcioletniej przeprowadzonej w 2020 r. zaniżono oceny o: 1 (trzy mosty) i o 2 (dwa mosty), co zdaniem NIK było
najprawdopodobniej wynikiem niewłaściwej interpretacji wytycznych
GDDKiA przez osobę przeprowadzającą kontrolę. Wystawiano bowiem
ocenę ogólną równą 1, w sytuacji gdy średnia z ocen cząstkowych była
wyższa, a ponadto żaden z newralgicznych elementów obiektu nie został
tak nisko oceniony. Pozostałe dwa obiekty (z 35-ciu analizowanych),
zarządzane przez GDDKiA Oddział w Łodzi i ZDW w Łodzi, zostały poddane bieżącym remontom w okresie pomiędzy przeglądem okresowym
a oględzinami, w skutek czego w toku oględzin uzyskały wyższą ocenę
o 1 pkt wyższą, niż w ramach przeglądu.

Średnie oceny ogólne62 obiektów mostowych zarządzanych przez kontrolowane jednostki, wystawione w ramach kontroli okresowych oraz
oględzin NIK przeprowadzonych z udziałem specjalisty, przedstawiały się
następująco:
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62 Ocena średnia dotyczy pięciu wybranych obiektów mostowych w każdej z kontrolowanych
jednostek.
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Oceny obiektów
wydane w ramach ostatnio przeprowadzonych
Infografika
nr 4
okresowych
orazoraz
oględzin
Oceny wydane wkontroli
ramach kontroli
okresowych
oględzinNIK
NIK, przeprowadzonych
z udziałem specjalisty
GDDKiA Oddział w Łodzi

2,20

2,50

ZDW w Łodzi

2,00

2,20

ZDiT w Łodzi

2,11

2,27

ZDP w Łęczycy

1,00

2,40

x,xx
Oceny wydane podczas
ostatnio przeprowadzonego
przeglądu okresowego

x,xx
PZDiT w Łowiczu

2,60

2,66

Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach

2,00

2,00

ZDP w Tomaszowie Maz.

2,30

2,31

Oceny wydane w ramach
oględzin przeprowadzonych
z udziałem specjalisty

Źródło: dane z kontroli NIK.

Na podstawie ostatnio przeprowadzonej kontroli okresowej stanu technicznego obiektów mostowych, ustalono, że pośród ogólnej liczby 1290
obiektów mostowych w skontrolowanych jednostkach, tylko 22 obiekty
(1,7%) były w stanie odpowiednim63, 768 obiekty (59,5%) znajdowały się
w stanie zadowalającym 64 , 327 (25,3%) – w stanie niepokojącym 65 ,
104 (8,1%) – wstanie niedostatecznym66, a 21 (1,6%) – w stanie przedawaryjnym67. Statystykę tę zdecydowanie podwyższa wysoka liczba (674)
obiektów zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi, będących w stanie
odpowiednim i zadowalającym. Nie uwzględniając tej jednostki, pozostali
zarządcy utrzymywali 435 obiektów mostowych, z których aż 318 (73,1%)
znajdowało się w stanie niepokojącym, niedostatecznym lub przedawaryjnym, a tylko 116 (26,6%) w stanie odpowiednim lub zadowalającym.
Stosunkowo najgorszy stan obiektów mostowych odnotowano u zarządców
dróg powiatowych. Spośród zarządzanych przez nich 148 obiektów

Najgorszy stan obiektów
mostowych na drogach
powiatowych

63 Ocena 5,0 (według ostatnio przeprowadzonego przeglądu okresowego, do przeprowadzenia
którego stosowano wytyczne opracowane przez GDDKiA, zawarte w Instrukcjach przeprowadzania
przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.
64 Oceny w przedziale: 4,0–4,9 (jw.).
65 Oceny w przedziale: 3,0–3,9 (jw.).

66 Oceny w przedziale: 2,0–2,9 (jw.).
67 Oceny w przedziale: 1,0–1,9 (jw.).
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mostowych, aż 130 (87,8%) było w stanie niepokojącym, niedostatecznym lub przedawaryjnym, a tylko 18 (12,2%) w stanie odpowiednim lub
zadowalającym.

Do najczęściej występujących uszkodzeń obiektów mostowych, stwierdzonych w ramach przeglądów okresowych i potwierdzonych w toku oględzin
NIK, należały:
− uszkodzenia ustroju nośnego (przykładowe ilustracje – zdjęcia nr 1 i 2),
− nieszczelność izolacji ustroju nośnego (przykładowe ilustracje
– zdjęcia nr 3–5),
− uszkodzenia balustrad (przykładowe ilustracje – zdjęcia nr 6–7).

Zdjecia nr 1–2
Uszkodzenia ustroju nośnego obiektów mostowych:

– ubytki betonu oraz odsłonięcie skorodowanego zbrojenia dźwigara głównego mostu
na rzece Zian w ciągu drogi powiatowej nr 2523E w miejscowości Leźnica Mała,
zarządzanej przez ZDP w Łęczycy;

– zaawansowana korozja zbrojenia oraz ubytki betonu prefabrykowanych belek ustroju
nośnego mostu na rzece Czarnej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Maz.,
ul. Spalska (ZDP w Tomaszowie Maz.).

Źródło: materiały z kontroli NIK.
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Zdjęcia nr 3–5
Przecieki i osady w betonie ustroju nośnego świadczące o braku skuteczności izolacji:
– most na rzece Uchance w miejscowości Święte Laski w ciągu drogi powiatowej nr 2935E,
zarządzanej przez Starostę Skierniewickiego;

– most na rzece Ner w ciągu drogi powiatowej nr 2543E w Lesznie (ZDP w Łęczycy);

– m ost na rzece Wolbórce w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Maz.,
ul. Legionów (ZDP w Tomaszowie Maz.).

Źródło: materiały z kontroli NIK.
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Zdjęcia nr 6–7
Uszkodzenia barier
– most w Leźnicy Małej, droga powiatowa nr 2523E (ZDP w Łęczycy);

– most na rzece Ner w Lesznie, droga powiatowa nr 2543E (ZDP w Łęczycy).

Źródło: materiały z kontroli NIK.

5.3. Działania na rzecz zapewnienia bezpiecznego użytkowania
obiektów mostowych i przepustów drogowych
oraz płynności ruchu drogowego
W większości przypadków zarządcy dostosowywali organizację ruchu
do stanu obiektów mostowych. Stosowane ograniczenia w zakresie nośności i zawężenia pasów ruchu miały wpływ na przepustowość dróg. Poza
GDDKiA Oddziałem w Łodzi i ZDW w Łodzi, w pozostałych jednostkach
nie opracowywano wymaganych dokumentów planistycznych w zakresie
rozwoju sieci zarządzanych dróg. W jednostkach tych (poza ZDP w Tomaszowie Maz.) nie realizowano też inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontów obiektów mostowych.
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Do obowiązków zarządców dróg określonych w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy
o drogach publicznych należy:
− opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące
informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
− opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
W GDDKiA funkcję planu rozwoju sieci drogowej pełniły plany wieloletnie,
które w okresie kontrolowanym obejmowały różne grupy inwestycji, tj.:
− Program budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą
do 2025 r.),
− Program budowy stu obwodnic na lata 2020–2030,
− Plan ochrony zdrowia i życia pieszych i rowerzystów,
− Plan redukcji liczby i skutków zdarzeń drogowych,
− Program działań na sieci drogowej w zakresie drogowych obiektów
inżynierskich z 19 lipca 2013 roku.

Niewywiązywanie się
zarządców dróg
z obowiązku
opracowywania
projektów planów
rozwoju sieci drogowej
i planów finansowania
budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania
i ochrony dróg
oraz drogowych
obiektów inżynierskich

Program budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 oraz Program budowy stu obwodnic na lata 2020–2030 to dokumenty rządowe, przyjęte
uchwałą Rady Ministrów i opracowane zostały przez Ministerstwo Infrastruktury, natomiast udział GDDKiA Oddziału w Łodzi w ich przygotowaniu ograniczył się do przekazania danych odnośnie przyjętych kosztów
inwestycji oraz terminów ich realizacji.
Pozostałe plany zostały opracowywane przez Centralę GDDKiA na podstawie propozycji zgłaszanych przez jej Oddziały.
ZDW w Łodzi dysponował Projektem planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa łódzkiego na lata 2015–2023, przyjętym uchwałą
Zarządu Województwa Łódzkiego z 13 października 2015 r.
Pozostali kontrolowani zarządcy nie opracowywali wyodrębnionych dokumentów, o których stanowi art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych.

Brak projektu planu rozwoju sieci drogowej ZDiT w Łodzi wyjaśniał złożonością struktury organizacyjnej jednostek miejskich i rozłożeniem kompetencji w zakresie planowania inwestycyjnego pomiędzy Miejską Pracownią
Urbanistyczną (opracowanie dokumentów planistycznych w zakresie
lokalizacji i docelowego układu drogowego miasta), Wydziałem ds. Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Łodzi (dobór inwestycji) i Zarządem
Inwestycji Miejskich (realizacja inwestycji na rzecz ZDiT). W wystąpieniu
pokontrolnym NIK wskazała, że zgodnie z obowiązującym statutem oraz
Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia ZDiT68, jednostka
ta zobowiązana była do wykonywania w imieniu Prezydenta Łodzi obowiązków zarządcy dróg publicznych w granicach administracyjnych Łodzi,
w szczególności: planowania, budowy, przebudowy i remontu dróg oraz
utrzymania i ochrony dróg i drogowych obiektów inżynierskich w rozu68

Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi: nr XX/452/15 z dnia 18 listopada 2015 r. oraz nr XCIV/1987/14
z 8 października 2014 r., http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Status_prawny/99.
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mieniu ustawy o drogach publicznych69. Zarówno Zarząd Inwestycji
Miejskich, jak i Wydział ds. Zarządzania Projektami, nie opracowywali
projektów omawianych planów, gdyż – jak poinformowali ich dyrektorzy
– jednostki te nie realizowały zadań we wskazanym zakresie. Miejska Pracownia Urbanistyczna powinna zaś być odbiorcą planów opracowanych
przez zarządcę drogi.

Pozostali powiatowi zarządcy dróg brak projektów planów rozwoju sieci
drogowej wyjaśniali między innymi brakiem środków finansowych
na opracowanie takich dokumentów. Wskazywali też inne dokumenty
strategiczne zawierające elementy takiego planowania, jak np. strategie
rozwoju powiatów.

Kwestie związane z opracowywaniem projektów planów, o których mowa
w art. 20 pkt 2 ustawy o drogach publicznych przedstawiono w pkt 5.4.
Informacji o wynikach kontroli.

Należy wskazać, że ustawa o drogach publicznych nie określa szczegółowych wymagań co do treści i zakresu opracowania zarówno planów rozwoju sieci drogowej, jak i planów finansowania budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, nie precyzuje także, czy dokumenty takie (zwłaszcza w zakresie
finansowania zadań) mają służyć planowaniu operacyjnemu (np. rocznemu),
czy też stanowić element planowania strategicznego (długofalowego).
Brak jest również przepisów wykonawczych, czy też innych, np. ministerialnych wytycznych w zakresie opracowywania przedmiotowych projektów.

Na brak szczegółowych uregulowań w powyższym zakresie NIK zwracała uwagę w ramach innych kontroli70. Po kontroli P/17/087 „Budowa
i utrzymanie dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim”
NIK w 2017 r. skierowała wniosek do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie określenia zakresu danych, które powinny zostać ujęte
w dokumentacji, o której mowa w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych. W odpowiedzi Minister podzielił opinię NIK, że plany takie powinny stanowić odrębne dokumenty sporządzane wyłącznie do realizacji obowiązku
nałożonego na zarządców dróg ustawą o drogach publicznych, jednocześnie
wyraził opinię, że ewentualne uszczegółowienie przepisów dotyczących sporządzania planów nie powinno wiązać się z dodatkowymi obciążeniami dla
zarządców dróg. Zobowiązał się do przeprowadzenia analizy konieczności
uszczegółowienia regulacji w zakresie opracowywania ww. planów. Zwrócił
uwagę, że do resortu transportu nie były kierowane wnioski o uszczegółowienie przepisów art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych ani zapytania w kwestii dotyczącej sporządzania tych planów.
69 Z wyłączeniem obowiązków utrzymania czystości i porządku na drogach, utrzymania zieleni
przydrożnej oraz zadań zarządcy dróg związanych z ochroną środowiska.

30

70 P/15/033 „Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową”,
P/17/075 „Organizacja ruchu i utrzymanie dróg przekazanych jednostkom samorządu
terytorialnego po wybudowaniu nowych dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych lub
autostrad”, P/17/087 „Budowa i utrzymanie dróg lokalnych w województwie warmińskomazurskim”, I/20/002 „Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych
w województwie podkarpackim”.
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W związku z powyższym, w toku niniejszej kontroli, NIK wystąpiła
o informację do Ministra Infrastruktury w sprawie realizacji zapowiedzianych działań i ich efektów. W odpowiedzi Minister wskazał, że w wyniku
przeprowadzonej w 2017 r. analizy stwierdzono, że zmiany w zakresie
przedmiotowych planów nie są konieczne, „ponieważ oczywistym jest,
że powinny one określać drogi, na których będą prowadzone inwestycje, z określeniem ich źródeł finansowania w perspektywie kilku lat
bądź dłuższej, w zależności od potrzeb i warunków finansowych. Treść
ww. przepisów dostatecznie określa zakres danych, jaki powinien znaleźć się w dokumentacji oraz wskazuje, że za ich opracowanie odpowiada
zarządca drogi, nie zaś organy zajmujące się tworzeniem innego rodzaju dokumentów strategicznych i planów”. Powtórzono także wcześniej
przytaczany argument, iż do resortu infrastruktury nie docierały sygnały świadczące o konieczności doprecyzowania zapisów w tej kwestii czy
problemach interpretacyjnych z nimi związanych.

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Ministra. O ile w przypadku projektów planów rozwoju sieci drogowej jest oczywistym,
że powinny to być dokumenty określające działania w co najmniej kilkuletniej perspektywie czasowej, to w przypadku projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz
drogowych obiektów inżynierskich nie jest to tak jednoznaczne. W odniesieniu do projektów takich planów mowa jest bowiem o finansowaniu
nie tylko działań z zakresu inwestycji drogowych, ale także utrzymania
i ochrony dróg i obiektów inżynierskich, które co do zasady planowane
są w ujęciu rocznym. Trudno też zgodzić się ze stwierdzeniem, że projekty obu planów powinny odnosić się do dróg, na których będą prowadzone
inwestycje. Ograniczenie takie zaprzecza bowiem idei sieci drogowej, jako
synergii wielu elementów tworzących spójny układ komunikacyjny podległy danemu zarządcy. Ponadto, jak już wskazano, drugi z omawianych
planów uwzględnia nie tylko inwestycje, ale i bieżące utrzymanie dróg
i obiektów inżynierskich.
Z kolei brak sygnałów w zakresie potrzeby doprecyzowania zapisów
art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych, na który powołuje się
Minister Infrastruktury, w ocenie NIK nie świadczy o niewystępujących
problemach interpretacyjnych związanych z tymi przepisami. W obliczu
tak powszechnego braku realizacji obowiązków nałożonych wskazanymi
przepisami należy uznać, że stanowią one martwe prawo.
W kontrolowanym okresie jedynie GDDKiA Oddział w Łodzi oraz ZDW
w Łodzi realizowały inwestycje drogowe obejmujące swoim zakresem
obiekty mostowe i przepusty, uwzględnione w dokumentach o charakterze planów rozwoju sieci drogowej.

Niewystarczające
działania na rzecz
poprawy stanu
technicznego obiektów
mostowych

W przypadku GDDKiA Oddziału w Łodzi były to przede wszystkim zadania związane z budową odcinka autostrady A2 (od węzła Tuszyn do węzła
Bełchatów) i drogi ekspresowej S14 (zachodniej obwodnicy Łodzi), obejmujące wykonanie ponad 200 obiektów inżynierskich. Zakończenie
poszczególnych etapów prac przewidziano na lata 2021–2023. Realizowano także inne zadania ujęte w planach, w tym: przebudowę dwóch mostów
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na przepusty 71 i budowę dwóch nowych mostów w miejsce starych72 .
Ponadto przygotowywano dokumentacje projektowe dotyczące rozbiórki starych i budowy sześciu nowych obiektów mostowych, zgodnie z terminami określonymi w dokumentach planistycznych.

Projekt planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa łódzkiego
na lata 2015–2023 określał m.in. 20 zadań, które swoim zakresem obejmowały 36 obiektów mostowych. Do 2020 r. ZDW w Łodzi zrealizował
dziewięć zadań obejmujących 12 ww. obiektów, w tym w kontrolowanym
okresie zakończono budowę jednego mostu73. W trakcie realizacji były
cztery inwestycje obejmujące 6 obiektów mostowych, a w przygotowaniu/
planowaniu – siedem inwestycji obejmujących 18 takich obiektów.
Nie rozpoczęto natomiast realizacji pięciu zadań inwestycyjnych przewidzianych na lata 2019–2020 i obejmujących budowę lub przebudowę
obiektów mostowych. Jak wynikało z wyjaśnień Dyrektora ZDW w Łodzi
przyczyną opóźnień były m.in. ograniczenia finansowania inwestycji
i przedłużające się uzgodnienia z innymi organami.
ZDW do 2019 r. zrealizował natomiast trzy inwestycje nieuwzględnione
w Projekcie planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich (…)74 obejmujące
przebudowę dwóch mostów na przepusty i budowę kładki dla pieszych,
a w trakcie realizacji były dwa zadania obejmujące przebudowę jednego
mostu na przepust75.

W ZDIT w Łodzi w kontrolowanym okresie zrealizował remont estakady
północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego (nad torami kolejowymi), co w sposób zasadniczy przyczyniło się do poprawy stanu tego obiektu. W ramach
przeglądów technicznych w latach 2018 i 2019 stan obiektu oceniono jako
niedostateczny, natomiast w 2020 r., po remoncie – jako zadowalający.
Prace wykonane w kontrolowanym okresie na innych obiektach mostowych. miały charakter bieżącego utrzymania i w większości przypadków
nie wpłynęły na poprawę oceny ich stanu technicznego.

ZDP w Tomaszowie Maz. w 2019 r. wykonał jedno zadanie inwestycyjne,
tj. rozbiórkę mostu i budowę nowego w ciągu drogi Nr 1506E w Kolonii
Będków. Z kolei w 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
dwóch obiektów w Tomaszowie Maz. i Podkonicach76, a ponadto uzyskano
pozwolenie na realizację inwestycji obejmującej budowę mostu w Tomaszowie Maz.77. Inne zadania zrealizowane w kontrolowanym okresie miały
charakter robót utrzymaniowych.
W przypadku pozostałych jednostek w kontrolowanym okresie podejmowano działania, jedynie w zakresie bieżącego utrzymania obiektów

71 W ciągu drogi: Nr 91 w Łęczycy i Nr 14 w m. Dobra.
72 W ciągu drogi Nr 74 w m. Kuźnica Strobińska.

73 Budowa mostu w Bielawach na rzece Mrodze w ciągu drogi Nr 703.

74 Co wynikało z bieżących potrzeb. Uaktualniony Projekt planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich
(…) był w toku procedowania przez służby Marszałka Województwa Łódzkiego.
75 Most w Pabianicach na rzece Pabiance w ciągu drogi Nr 485.

76 Dot. przebudowy: mostu w ciągu drogi Nr 4312E w m. Podkonice i kładki dla pieszych w ciągu
drogi 4346E (ul. Zacisze w Tomaszowie Maz.).
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77 Most na rzece Czarna, droga Nr 4339E, Tomaszów Maz., ul. Spalska.
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mostowych i przepustów, pomimo zdiagnozowanych w toku kontroli
okresowych potrzeb remontowych takich obiektów. I tak, ZDP w Łęczycy
w latach 2019 i 2020 dokonał jedynie napraw barier na siedmiu obiektach mostowych. Do czasu kontroli nie podjęto natomiast działań na rzecz
realizacji zaleceń wynikających z kontroli okresowej przeprowadzonej w 2018 r. w zakresie: przebudowy 11 obiektów mostowych, remontu
powierzchni betonowych 17 takich obiektów oraz naprawy filarów jednego obiektu.
Zaleceń kontroli okresowych nie wykonywało także Starostwo w Skierniewicach. W protokołach z przeglądów okresowych z 2019 r. stan
czterech obiektów mostowych78 wskazywał na potrzebę wykonania prac
w trybie awaryjnym79. W przypadku trzech z ww. obiektów prace te były
już wskazywane po przeglądach okresowych przeprowadzonych w 2017 r.
Tylko w przypadku obiektu mostowego zlokalizowanego w miejscowości
Jacochów wykonano wskazane w protokołach prace, jednak nie uczyniono
tego w trybie awaryjnym (prace wykonano dopiero w 2020 r.).
Także ZDW w Łodzi nie zrealizował wszystkich zaleceń kontroli okresowej z 2019 r. Dotyczyły one przebudowy trzech mostów80 i wykonania
prac porządkowych81.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny mostu w miejscowości Nowy Dwór,
Starostwo w Skierniewicach w 2013 r. zleciło ekspertyzę tego obiektu,
w wyniku której jego stan oceniono jako przedawaryjny, a obiekt wykazywałnieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące jego przydatność użytkową. Okres dalszej eksploatacji ustalono na pięć lat od chwili wykonania
zaleconego zakresu prac remontowych. Po tym okresie most, zgodnie
z ekspertyzą, powinien zostać rozebrany. Zalecony remont wykonano
w 2014 r. Do dnia zakończenia kontroli, pomimo upływu pięcioletniego
okresu przewidzianej eksploatacji (w 2019 r.) nie rozebrano mostu,
jak i nie dokonano oceny stanu technicznego mostu i jego przydatności
użytkowej. Nie prowadzono także comiesięcznego monitoringu obiektu
– pomiarów niwelacyjnych, zaleconych w ekspertyzie. Według Starosty
Skierniewickiego, remont mostu w Nowym Dworze był bardzo gruntowny
i nie było przesłanek, aby musiał on być monitorowany, a przeglądy
roczne od czasu remontu także nie wykazywały istotnych zmian, które
wskazywałyby na konieczność wprowadzenia dodatkowego monitoringu. Pracownicy Starostwa nie przedstawili jednak ww. ekspertyzy osobie
wykonującej przeglądy okresowe obiektów mostowych, przez co nie znała
ona ani stanu mostu sprzed remontu, ani zaleceń ekspertyzy i nie mogła
się do nich odnieść w ramach dokonywanych przeglądów okresowych.
Sami pracownicy zaś, nie mieli uprawnień budowlanych w odpowiedniej
specjalności, nie posiadali więc kwalifikacji do stwierdzenia i oceny ewentualnych zagrożeń.

Niewykonanie zaleceń
ekspertyz technicznych
stanu obiektów
mostowych

78 Zlokalizowanych w miejscowościach: Jacochów, Strobów, Święte Laski i Gzów.
79 M.in. naprawa barier i wzmocnienie przyczółków.
80 W miejscowościach Grudze, Gzinka i Mikuły.
81 Obiekt w Łęczycy.
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Stosowne działania Starostwo podjęło dopiero w toku kontroli. W dniu
20 października 2020 r. zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej z określeniem aktualnej nośności mostu. Na podstawie oględzin ekspert ocenił,
jako niepokojący stan dźwigarów głównych, tj. ustroju nośnego mostu,
z uwagi na zarysowanie i pęknięcia dźwigara w okolicy słupa filara,
w którym występują największe osiadania. Tak samo oceniono stan płyty
pomostowej (z uwagi na występujące pęknięcia z wyciekami wapiennymi). Ekspert krytycznie ocenił ekspertyzę mostu z 2009 r. i wykonany
na jej podstawie remont. Uznał bowiem, że błędem było dociążenie całej
konstrukcji warstwą wyrównującą betonu o grubości do 17 cm, bez wykonania jej dozbrojenia. Zalecił wzmocnienie mostu odpowiednio zaprojektowaną odciążającą konstrukcją stalową, co będzie dawało szansę na przywrócenie obiektowi jego pierwotnej nośności wynoszącej 42 tony. Koszt
takiej inwestycji, wraz z dokumentacją projektową ocenił na 175 tys. zł,
tj. ok. 4% kosztów budowy nowego mostu.
Ekspert wskazał, że most może być użytkowany przy dotychczasowych
ograniczeniach (nośności do 15 ton i szerokości do jednego pasa ruchu
– ruch wahadłowy) maksymalnie przez okres 12 miesięcy oraz do 3,5 tony
po tym okresie. Zwrócił jednak uwagę, że aktualne ograniczenie nośności
nie było respektowanie. Podczas badań zaobserwował na moście ruch
pojazdów o masie 42 ton. Wskazał, że przejazd takich pojazdów w dłuższej
perspektywie czasu może doprowadzić do powstania znaczących procesów zmęczeniowych w materiałach konstrukcyjnych przęseł, skutkujących zawaleniem się całego obiektu.

Nie w każdym
przypadku dostosowano
organizację ruchu
do stanu technicznego
obiektów mostowych
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Z kolei ZDiT w Łodzi z opóźnieniem podjął działania na rzecz realizacji
zaleceń ekspertyz opracowanych w grudniu 2018 r. i dotyczących stanu
technicznego czterech estakad w ciągu ul. Przybyszewskiego i Dąbrowskiego. W każdym przypadku w ekspertyzie zalecono przeprowadzanie
raz na kwartał przeglądów tych obiektów, jako jeden z warunków dalszej
ich eksploatacji. ZDiT w Łodzi zlecił takie przeglądy dopiero w III kwartale
2019 r. Dyrektor tej jednostki wyjaśnił, że opóźnienie taki było spowodowane kwestiami proceduralnymi, w tym związanymi z wyborem wykonawcy zadania oraz zabezpieczeniem odpowiednich środków finansowych
na ten cel. W wystąpieniu pokontrolnym NIK wskazała, że zaniechanie przeprowadzenia przeglądów przez okres półroczny mogło stwarzać zagrożenie
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku ze złym stanem technicznym obiektów mostowych oraz brakiem
środków finansowych na ich remonty, zarządcy podejmowali działania
zaradcze polegające na ograniczeniu dostępności dla pojazdów ciężkich
odcinków dróg, w ciągu których zlokalizowane były takie obiekty. Wystąpiły też przypadki zaniechań takich działań, nawet pomimo zaleceń w tym
zakresie zawartych w protokołach z kontroli okresowych obiektów mostowych.

I tak, ZDP w Łęczycy w ogóle nie podejmował działań w zakresie zmian
organizacji ruchu na obiektach mostowych, pomimo że 36 mostów
(tj. wszystkie będące w zarządzie tej jednostki) posiadało mniejszą
nośność od nośności dróg, w ciągu których były usytuowane. Ponadto w dwóch przypadkach parametry techniczne mostów powodowały
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zawężenie drogi na tych obiektach. Nie wprowadzono takich zmian nawet
w przypadku sformułowanych w tym zakresie zaleceń zawartych w protokołach okresowej kontroli pięcioletniej, przeprowadzonej w czerwcu
2020 r.82

Z kolei ZDW w Łodzi posiadał 11 obiektów nienormatywnych ze względu
na nośność, dla których – w wyniku przeglądów technicznych – zostały
sformułowane wnioski o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu.
Stosowne ograniczenia (tymczasową organizację ruchu) wprowadzono
jedynie w odniesieniu do dwóch obiektów 83 w Sokolnikach (DW 482)
i Woli Wężykowej (DW 481). W pierwszym przypadku nie wpłynęło to na
przepustowość drogi, której nośność odpowiadała obniżonej nośności
mostu (20 ton), w drugim przewidziano trzy objazdy, zarówno drogami
wojewódzkimi, jak i krajowymi. W przypadku pozostałych dziewięciu
nienormatywnych obiektów mostowych nie wprowadzono żadnych zmian
w organizacji ruchu (ograniczeń ruchu dla pojazdów ciężkich) wynikających z przeprowadzonych ocen i przeglądów technicznych wykonanych
w 2015 i 2018 roku.
Niewłaściwy stan techniczny obiektów mostowych zarządzanych przez
ZDP w Tomaszowie Maz., w 27 na 28 przypadków wpływał na warunki
eksploatacji dróg. Wprowadzone ograniczenia w każdym przypadku dotyczyły ruchu pojazdów ciężkich, a wybranych przypadkach skrajni poziomej i dopuszczalnej prędkości. Ponadto z uwagi na zły stan techniczny
kładki dla pieszych w Tomaszowie Maz., została ona wyłączona z użytkowania. W niektórych przypadkach ograniczenia eksploatacyjne mostów
wymuszało wprowadzenie objazdów.

Wieloletnie zaniedbania w zakresie utrzymania czterech estakad zarządzanych przez ZDiT w Łodzi (północnej i południowej nad torami PKP
w ciągu ul. Przybyszewskiego oraz północnej i południowej nad torami
PKP w ciągu ul. Dąbrowskiego) spowodowały konieczność wprowadzenia
znaczących ograniczeń ruchu w tym zakresie, co potwierdziły wykonane
w 2018 r. ekspertyzy tych obiektów. Wprowadzone ograniczenia na tych
obiektach dotyczyły zawężenia jezdni (z trzech do jednego pasa ruchu),
nośności (do 3,5 tony) i prędkości (30 km /h). Ponadto z uwagi na stan
techniczny mostu na ul. Tomaszowskiej ograniczono jego nośność do 8 ton.
Wskazane zmiany organizacji ruchu wymuszały wprowadzenie objazdów.

82

83

W przypadku dwóch mostów zalecono ograniczenia w zakresie: nośności do 3,5 tony (most
na drodze Nr 2544E) oraz prędkości do 40 km/h (most na drodze Nr 2527E).

Na obiekcie w Sokolnikach (DW 482) nastąpiło ograniczenie nośności oraz zwężenie szerokości
jezdni, a na obiekcie w Woli Wężykowej (DW 481) – ograniczenie nośności.
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Zdjęcie nr 8
Zawężenie z trzech do jednego pasa ruchu w każdym kierunku, na estakadzie w ciągu
ul. Przybyszewskiego w Łodzi

Źródło: materiały NIK z rozpoznania przedkontrolnego.

W konsekwencji złego stanu technicznego trzech mostów zarządzanych
przez Starostę Skierniewickiego obniżono ich parametry eksploatacyjne
poprzez ograniczenia tonażowe (mosty w Joachimowie Mogiłach i Świętych Laskach) oraz zwężenie skrajni poziomej i wprowadzenie ruchu
wahadłowego na moście w Nowym Dworze.

Ograniczenia w ruchu na drogach zarządzanych przez PZDiT w Łowiczu
dotyczyły dwóch mostów w miejscowościach Urzecze i Kompina. Wprowadzone na tych obiektach ograniczenia w obu przypadkach polegały
na obniżeniu nośności obiektów, a w drugim również szerokości i prędkości przejazdu pojazdów. Obiekty te zostały przewidziane do przebudowy.

Jedynym obiektem nienormatywnym ze względu na jego stan techniczny84,
powodujący ograniczenia w ruchu na drogach krajowych zarządzanych
przez GDDKiA Odział w Łodzi, był most w Oleśnicy w ciągu drogi krajowej Nr 45. W związku z tym, organizację ruchu na moście dostosowano
do jego stanu poprzez ograniczenie skrajni poziomej jezdni i prędkości
oraz wyłączenie z użytkowania chodnika lewostronnego. Zmiana organizacji ruchu, wprowadzona w 2017 r., nie powodowała konieczności wprowadzania objazdów. W 2020 r. podjęto remont tego obiektu.

Zmiany w organizacji ruchu, spowodowane stanem technicznym i nienormatywnością obiektów mostowych, zarządcy dróg wprowadzali na podstawie zatwierdzonych przez organy zarządzające ruchem stałych lub
tymczasowych organizacji ruchu.
Przypadki niewprowadzenia wymaganych zmian w przedstawionym
zakresie zarządcy wyjaśniali m.in.: brakiem zgody zarządców dróg niższych kategorii (powiatowej i gminnej) na przejazdy pojazdów ciężkich
36

84 Obiekt wymagał remontu wsporników podchodnikowych.
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po podległych im drogach, brakiem dróg alternatywnych dla objazdów
oraz uciążliwością stosowania objazdów dla prowadzonych w regionie
inwestycji oraz działalności gospodarczej.
NIK wskazuje, że zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów
mostowych powinno stanowić bezwzględny priorytet dla zarządców dróg.

5.4. Planowanie i wykorzystanie środków finansowych
na remonty, przebudowę i bieżące utrzymanie obiektów
mostowych

Znaczne niedofinansowanie zarządów dróg było przyczyną braku realizacji wymaganych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontów obiektów mostowych, co dotyczyło przede wszystkim
zarządców dróg powiatowych i ZDiT w Łodzi. Przyznane środki bieżące
na ten cel wystarczały na realizację najpilniejszych robót, często interwencyjnych, wykonywanych w celu zachowania bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Obowiązek opracowywania projektów planów finansowania budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich określony został w art. 20 pkt 2 ustawy o drogach
publicznych, przy czym – jak wskazano w pkt 5.3. niniejszej Informacji
– przepisy nie określały szczegółowych wytycznych w zakresie przygotowania takich opracowań. Z tej przyczyny kontrolowane jednostki
(zwłaszcza szczebla samorządowego) koncentrowały się na opracowywaniu
rocznych projektów planów finansowych (w tym w zakresie utrzymania
mostów) dla potrzeb opracowania i uchwalenia budżetu rocznego tych
jednostek.

Niewykonywanie
obowiązku
opracowywania
projektów planów
finansowania budowy,
przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony
dróg oraz drogowych
obiektów inżynierskich

Plan wydatków majątkowych i bieżących jednostek GDDKiA, w tym
Oddziału w Łodzi, opracowywany był, a następnie aktualizowany
na koniec każdego miesiąca przez Centralę GDDKiA na podstawie wniosków zgłaszanych przez poszczególne Oddziały, po ich pozytywnym rozpatrzeniu przez Centralę GDDKiA.

W przypadku pozostałych jednostek szczebla samorządowego, przygotowanie ich rocznego planu finansowego przyjmowało standardowe formy
dla uchwalania budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projekty
takich planów przygotowywały kontrolowane jednostki, budżety uchwalały zaś właściwe organy samorządu terytorialnego.

Poza GDDKiA Oddziałem w Łodzi, kontrola wykazała znaczące niedofinansowanie zarządców dróg w zakresie zarówno bieżącego utrzymania,
jak i remontów oraz inwestycji dotyczących obiektów mostowych i przepustów. Jednostki miały ograniczone możliwości w zakresie pozyskiwania środków finansowych na ten cel. W praktyce ich działania najczęściej
ograniczały się do przygotowywania projektów planów finansowych
określających niezbędne nakłady finansowe na dany rok, które następnie w procesie procedowania budżetów jednostek samorządowych były
zazwyczaj przyznawane w wielkościach dużo niższych lub w ogóle wykreślane z planów finansowych.

Niedofinansowanie
zadań związanych
z utrzymaniem
obiektów mostowych
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Znaczące niedofinansowanie kontrolowanego obszaru odnotowano
w ZDiT w Łodzi. W projektach planów finansowych tej jednostki,
na realizację zadań dotyczących obiektów mostowych przewidziano:
10 617,9 tys. zł w 2019 r. i 22 595 tys. zł w 2020 r. W uchwalonym budżecie
Łodzi na zadania te przyznano odpowiednio: 2722,9 tys. zł (25,6 % kwoty
wg projektu budżetu jednostki) i 9890 tys. zł (43,8%). Przyznane kwoty
zabezpieczały zgłoszone przez ZDiT potrzeby jedynie w zakresie bieżącego
utrzymania obiektów inżynierskich (892,9 tys. zł w 2019 r. i 2005 tys. zł
w 2020 r.) oraz remontu estakady północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego
w Łodzi (odpowiednio: 1830 tys. zł i 7885 tys. zł) Nie uwzględniały natomiast wnioskowanych przez ZDiT pilnych potrzeb związanych z:
− przebudową kładki dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego, na kwotę
7000 tys. zł (łącznie w latach 2019 i 2020);
− remontem estakady wschodniej i zachodniej w ciągu al. Włókniarzy,
na kwotę 5000 tys. zł w 2020 r.;
− wykonaniem ekspertyzy i projektu przebudowy estakady w ciągu
ul. Przybyszewskiego (nad torami PKP i ul. Niciarnianą) w 2019 r.,
na kwotę 200 tys. zł;
− remontem estakady w ciągu ul. Pabianickiej (nad torami PKP i rzeką
Ner) na kwotę 200 tys. zł w 2019 r.85;
− wykonaniem ekspertyzy i projektu remontu/przebudowy wiaduktu
w ciągu ul. Maratońskiej (nad ul. Jankego), estakady w ciągu ul. Włókniarzy (nad Mickiewicza/Bandurskiego) i mostu w ciągu ul. Gajcego
(na rzece Miazga) na kwotę 285 tys. zł (łącznie w latach 2019 i 2020),
− opracowaniem projektu remontu/przebudowy mostu w ciągu ul. Nad
Dobrzynką, kładki dla pieszych przy ul. Mickiewicza (przy ul. Łąkowej),
kładki przy al. Politechniki (przy hali sportowej) na kwotę 210 tys. zł
(łącznie w latach 2019 i 2020).
Ze środków przyznanych na 2019 r. ZDIT w Łodzi wykorzystał jedynie
284,7 tys. zł (10,5%), co wynikało przede wszystkim z nierozstrzygnięcia w planowanym terminie przetargu na remont estakady północnej
w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi. Najtańsza oferta w przetargu nieograniczonym przekroczyła wartość środków zabezpieczonych na ten cel.
W związku z powyższym ZDiT w Łodzi, w celu rozstrzygnięcia postępowania, wystąpił do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Łodzi o przyznanie brakującej kwoty. Opóźnienie związane z tą procedurą spowodowało
zawarcie umowy z wykonawcą dopiero w grudniu 2019 r., a środki przewidziane do wydatkowania na to zadanie w 2019 r., zostały przeniesione do realizacji w roku 2020. Natomiast z kwoty zaplanowanej na 2020 r.
(9964,6 tys. zł według planu po zmianach) na koniec I półrocza wydatkowano 2474,9 tys. zł, tj. 24,8%.
Dla ZDW w Łodzi, łącznie na inwestycje dróg i mostów oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 265 134,1 tys. zł, a w 2020 r.
– 229 059,7 tys. zł. Środki przeznaczono m.in. na realizację następujących
zadań obejmujących swym zakresem obiekty mostowe:
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85 Obiekt został wyremontowany przez Zarząd Inwestycji Miejskich.
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− rozbudowa drogi Nr 485 na odcinku węzeł Pabianice Płd. na S8 – Dłutów
(w tym budowa mostu m. Dłutów). Wydatkowano 24 259,2 tys. zł
w 2019 r. i 8398,4 tys. zł do 30 czerwca 2020 r.;
− rozbudowa drogi Nr 703 na odcinku Chruślin–Brzozów – I Etap
(w tym budowa mostu w m. Bielawy oraz przebudowa dwóch mostów
na przepusty). Wydatkowano 19 482,5 tys. zł w 2019 r.;
− rozbudowa drogi Nr 713 na odcinku Kurowice–Ujazd (w tym budowa trzech mostów w m. Rokiciny, Karpin i Bielina). Wydatkowano
13 519,3 tys. zł w 2019 r. i 13 249,7 tys. zł do 30 czerwca 2020 r.;
− rozbudowa drogi Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice (w tym
przebudowa mostu na przepust). Wydatkowano 9050,2 tys. zł w 2019 r.
i 4251,9 tys. zł do 30 czerwca 2020 r.;
− rozbudowa drogi Nr 486 Wieluń–Działoszyn (w tym rozbiórka przepustu i budowa mostu na odcinku Ruda–Krzeczów). Wydatkowano
159,9 tys. zł w 2019 r. i 909,4 tys. zł do 30 czerwca 2020 r.;
− rozbudowa drogi Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka–Inowłódz
–Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno–Żarnów (w tym przebudowa
mostu na przepust w m. Liciążna). Wydatkowano 1228,2 tys. zł w roku
2019 i 76,0 tys. zł do 30 czerwca 2020 r.
W 2019 r. na remonty obiektów mostowych i przepustów zaplanowano
1313,8 tys. zł, a wydatkowano 1253,2 tys. zł (95,4% zaplanowanej kwoty).
W 2020 r. na ten cel zaplanowano 1400 tys. zł. Wydatki z tego tytułu zaplanowano w II półroczu 2020 r.
W ramach bieżącego utrzymania ZDW w 2019 r. wydatkował 1155,9 tys. zł
na prace związane z utrzymaniem mostów i przepustów. Środki te nie były
jednak adekwatne do potrzeb w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych w 2019 r. przeglądów technicznych obiektów inżynierskich, jednostka oszacowała niezbędny budżet na okres 4–6 lat na przeprowadzenie
podstawowych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych obiektów
mostowych w wysokości ok. 20 mln zł. Wskazuje to, że roczne potrzeby finansowe w tym zakresie w ciągu najbliższych lat kształtują się
na poziomie od 3 do 5 mln zł.
Niedofinansowany w tym zakresie był również ZDP w Tomaszowie Maz.
Jednostka ta w projektach planów finansowych uwzględniała znacznie
wyższe środki, niż środki uzyskane w ramach uchwalonego budżetu.
I tak, w 2019 r. w projekcie planu uwzględniono dwa zadania inwestycyjne,
dotyczące obiektów mostowych86, na łączną kwotę 2400 tys. zł. W uchwalonym planie uwzględniono natomiast tylko jedno zadanie z planowaną
pierwotnie kwotą 700 tys. zł. Zadanie to zrealizowano, a poniesione na nie
wydatki (zgodnie z planem po zmianach) wyniosły 948,6 tys. zł87, zgodnie
z planem po zmianach.

86 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z budową obiektu mostowego na rzece Czarna
w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz. (2400 tys. zł) oraz przebudowa obiektu mostowego
w m. Kolonia Będków w ciągu drogi powiatowej nr 1506E (700 tys. zł).
87 Wzrost wartości zadania wynikał z ceny wybranej oferty.
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W projekcie planu na 2020 r. uwzględniono trzy zadania88 na kwotę
250 tys. zł. W planie nie ujęto natomiast przebudowy przepustu w m. Podkonice na kwotę 100 tys. zł. Pozostałe dwa zadania dotyczące dokumentacji
projektowych były w trakcie realizacji.

Na remonty bieżące obiektów mostowych w projekcie planu finansowego
na 2019 r. jednostka ujęła wydatki w wysokości 200 tys. zł w 2019 r.
i 890 tys. zł w 2020 r. W uchwalonym planie na 2019 r. wartość ta wyniosła
100 tys. zł, a w planie po zmianach 47,5 tys. zł (23,8% kwoty ujętej w projekcie
planu), które przeznaczono na usunięcie awarii gzymsu i remont bariery
mostowej. W 2020 r. w planie wg uchwały budżetowej w ogóle nie ujęto
środków na ten cel, a w planie po zmianach – 3,6 tys. zł (0,4% kwoty ujętej
w projekcie planu) na wymianę uszkodzonej bariery przy przepuście.

Zarówno w projektach planów finansowych Starostwa w Skierniewicach,
jak i uchwalonych planach w kontrolowanym okresie nie uwzględniano wydatków na inwestycje w zakresie obiektów mostowych i przepustów, pomimo ich złego stanu89. Na bieżące utrzymanie takich obiektów
przewidziano natomiast 54 tys. w 2019 r i 12,9 tys. w 2020 r. Przyznane
w ramach bieżącego utrzymania środki finansowe pozwalały na wykonanie jedynie nielicznych prac o niskiej wartości, jak naprawy uszkodzonych
barier mostowych i barier energochłonnych, czy też wypełnienia betonem
ubytków w elementów konstrukcji mostów.

ZDP w Łęczycy w projekcie planu finansowego na 2019 r. w ogóle nie przewidywał wydatków na realizację inwestycji z zakresu obiektów mostowych, pomimo że w ramach rocznego przeglądu tych obiektów w 2018 r.
stan aż 18 spośród 36 obiektów mostowych oceniono jako niedostateczny,
a 13 – jako niepokojący. Na 2020 r. planowano natomiast wydatki w kwocie
2300 tys. zł na przebudowę mostu w Orszewicach oraz 50 tys. zł na dokumentację przebudowy mostu w Kucharach. W planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Powiatu nie uwzględniono jednak żadnego zadania
inwestycyjnego z zakresu obiektów mostowych.

Także PZDiT w Łowiczu nie przewidywał wydatków inwestycyjnych związanych z obiektami mostowymi w 2019 r., pomimo zarządzania dwoma
obiektami znajdującymi się w stanie przedawaryjnym i niedostatecznym oraz 38 obiektami w stanie niepokojącym90. W 2020 r. zaplanowano
jedynie 83 tys. zł na dokumentację projektową przebudowy mostu
w m. Kompina na rzece Bzura. Niepodejmowanie inwestycji w ww. zakresie,
podobnie jak w przypadku innych zarządców, tłumaczono brakiem środków
finansowych. W 2019 r. zaplanowano natomiast i w pełni zrealizowano
zadania z zakresu bieżącego utrzymania i remontów utrzymaniowych w wysokości 90,1 tys. zł. W 2020 r. plan takich wydatków wyniósł
137,1 tys. zł.

88 Przebudowa przepustu na drodze Nr 4153E w m. Podkonice (100 tys. zł) i dokumentacje
projektowe przebudowy: mostu w Podkonicach (100 tys. zł) oraz kładki dla pieszych
w Tomaszowie Maz. (50 tys. zł).

89 Średnia z ocen obiektów mostowych, wydanych w toku przeglądów okresowych w 2019 r.
wyniosła 2,81.
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90 Według ocen wydanych w ramach przeglądu okresowego w 2019 r.
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W kontrolowanym okresie pięć jednostek przeprowadziło łącznie
39 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z modernizacją i remontami obiektów mostowych i przepustów, z tego: 21 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp,
17 – na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp, tj. z wyłączeniem tej ustawy z uwagi
na niską wartość zamówienia oraz jedno w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 66 Pzp.

Prawidłowo udzielano
zamówień publicznych
na przebudowę
i remonty obiektów
mostowych i przepustów

Pozostałe jednostki, tj. Starostwo w Skierniewicach i ZDP w Łęczycy,
w kontrolowanym okresie nie zlecały i nie wykonywały91 budowy, modernizacji i remontów obiektów mostowych i przepustów.

Szczegółowej analizie poddano 12 z ww. postępowań, z tego dziewięć
w trybie przetargu nieograniczonego i trzy na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp.
Analiza nie wykazała nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami Pzp oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w kontrolowanych jednostkach.

ZDiT w Łodzi przeprowadził 1792 takich postępowań, z tego cztery w trybie przetargu nieograniczonego, jedno z wolnej ręki a 12 z wyłączeniem
Pzp. Spośród wskazanych 17 postępowań, 12 dotyczyło wykonania robót
budowlanych (w tym robót w ramach bieżącego utrzymania) a pięć – usług
(czyszczenie przepustów, instalacji kanalizacyjnych i drenażowych, uzgadnianie dokumentacji technicznych, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu).
GDDKiA Oddział w Łodzi przeprowadził 11 postępowań93. Dziewięć przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, a dwa z wyłączeniem Pzp.

Z kolei ZDW w Łodzi przeprowadził pięć postępowań w przedmiotowym
zakresie94, z tego cztery w sprawie remontów czterech mostów i 15 przepustów w trybie przetargu nieograniczonego oraz jedno na podstawie
art. 4 ust. 8 Pzp w sprawie usunięcia awarii przepustu. Ponadto w 2020 r.
ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont
utrzymaniowy dwóch mostów i dwóch przepustów95.

ZDP w Tomaszowie Maz. przeprowadził pięć postępowań96, z tego trzy
w trybie przetargu nieograniczonego (rozbiórka i budowa nowego mostu
oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań dotyczący budowy dwóch obiektów) oraz dwa dotyczące remontów w ramach bieżącego
utrzymania na podstawie art. 4 ust. 8 Pzp.

PZDiT w Łowiczu w kontrolowanym okresie przeprowadził tylko jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi Nr 2714E
w m. Kompina.

91 Poza drobnymi robotami w ramach bieżącego utrzymania wykonywanych przez pracowników
tych jednostek.
92 Siedem postępowań w 2019 r. i 10 w 2020 r.

93 Cztery postępowania w 2019 r. i 7 w 2020 r.
94 Trzy w 2019 r. i dwa w 2020 r.

95 Według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych.
96 Trzy postępowania w 2019 r. i dwa w 2020 r.

41

6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Terminy rozpoczęcia
i zakończenia czynności
kontrolnych
Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy zarządcy dróg publicznych utrzymywali obiekty mostowe i przepusty
w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkowania?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi
na następujące pytania szczegółowe:
1. Czy prawidłowo i rzetelnie ewidencjonowano obiekty mostowe i przepusty drogowe?
2. Czy prawidłowo i rzetelnie diagnozowano stan techniczny obiektów
mostowych i przepustów drogowych?
3. Czy podejmowano wystarczające działania w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów mostowych i przepustów drogowych oraz
płynności ruchu drogowego?
4. Czy na remonty i bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów
drogowych zaplanowano i zapewniono środki finansowe w wysokości
odpowiadającej faktycznym potrzebom oraz czy wydatkowano je gospodarnie i oszczędnie?
Kontrolą objęto zarządców dróg rożnych kategorii, tj.: Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Łodzi, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi (zarządcy drogami publicznymi wszystkich kategorii na terenie Łodzi) oraz czterech zarządców dróg
powiatowych, tj.: Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, Zarząd
Dróg Powiatowych w Łęczycy, Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie
Maz. oraz Starostwo w Skierniewicach.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

− art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziale w Łodzi;
− art. 2 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, gospodarności i rzetelności w pozostałych jednostkach, tj. u zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Lata 2019–2020 (do zakończenia czynności kontrolnych) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem jeżeli będą miały znaczenie dla oceny kontrolowanej działalności.
11 sierpnia 2020 r.–1 grudnia 2020 r.

W ramach przygotowania przedkontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1
ustawy o NIK, uzyskano informacje od:

− GDDKiA w Warszawie w zakresie liczby i stanu obiektów mostowych
u poszczególnych zarządców dróg z terenu województwa łódzkiego;
− Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie przeprowadzonych kontroli w obrębie obiektów
mostowych, ujawnionych przypadków wykroczeń w związku z wyko42
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nywaniem przewozów po nienormatywnych obiektach mostowych
oraz ujawnionych przypadków niewłaściwego oznakowania takich
obiektów.

W ww. trybie NIK wystąpiła o informację do Ministra Infrastruktury
w sprawie działań na rzecz realizacji wniosku zawartego w informacji
o wynikach kontroli P/17/087 „Budowa i utrzymanie dróg lokalnych
w województwie warmińsko-mazurskim”, w sprawie określenia zakresu
danych, które powinny zostać ujęte w dokumentacji, o której mowa
w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych, tj. projektach planów rozwoju
sieci drogowej oraz projektach planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek skierowano
wystąpienia pokontrolne zawierające oceny badanej działalności.
W wystąpieniach skierowanych do samorządowych zarządców dróg97
sformułowano łącznie 41 wniosków, z czego 14 zrealizowano, a 27 pozostaje w trakcie realizacji.

Pozostałe informacje

Wnioski dotyczyły:

1. Opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej.
2. Przeprowadzania kontroli okresowych przepustów.
3. Realizacji zaleceń kontroli okresowych obiektów inżynierskich.
4. Wprowadzenia zmian w organizacji ruchu ograniczających ruch drogowy
w związku ze złym stanem obiektów mostowych.
5. Ujęcia w ewidencji księgowej wszystkich obiektów mostowych i przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 150 cm,
6. Rzetelnego prowadzenia wykazów obiektów mostowych, wykazów
przepustów oraz książek obiektu mostowego.
7. Ustalenia numerów ewidencyjnych dla obiektów mostowych i przepustów.
8. Przekazywania do GDDKiA rzetelnych danych o sieci dróg publicznych.
9. Udostępniania mapy techniczno-eksploatacyjnej zarządcy dróg krajowych
lub wojewódzkich.

Kierownicy kontrolowanych jednostek nie wnieśli zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych.
Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

1.

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad
Oddział w Łodzi

ul. Irysowa 2,
91-857 Łódź

Jacek Gryga,
p.o. dyrektor

2.

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Łodzi

al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 12,
90-051 Łódź

Grzegorz Misiorny,
dyrektor

97 Nie formułowano wniosków do Dyrektora GDDKiA Oddziału w Łodzi.

Wykaz jednostek
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

3.

Zarząd Dróg
i Transportu
w Łodzi

ul. Piotrkowska 173,
90-447 Łódź

Mirosław Kukliński,
dyrektor

4.

Powiatowy Zarząd Dróg
i Transportu
w Łowiczu

ul. Jana Pawła II 173/175,
99-400 Łowicz

Anna Gajek-Sarwa,
dyrektor

5.

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Łęczycy

ul. Mickiewicza 12
99-100 Łęczyca

Karol Niewiadomski,
dyrektor

6.

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Tomaszowie
Mazowieckim

ul. św. Antoniego 41,
97-200 Tomaszów
Mazowiecki

Piotr Fijałkowski,
p.o. dyrektor

7.

Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 maja 6
96-100 Skierniewice

Mirosław Belina,
Starosta Skierniewicki
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Odpowiedzialność za zarządzanie drogami publicznymi, w tym za utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w ciągu tych dróg, należy zgodnie
z ustawą o drogach publicznych, do zarządcy tej drogi. Ustawa ta reguluje
m.in. zagadnienia podziału dróg publicznych, opłat za korzystanie z nich,
administracji drogowej, zarządzania tunelami położonymi w transeuropejskiej sieci drogowej czy pasa drogowego. Artykuł 1 ustawy definiuje
drogę publiczną jako drogę zaliczaną do jednej z kategorii dróg, z której
może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, natomiast w art. 2
zawarty jest podział dróg publicznych ze względu na ich funkcje w sieci
drogowej (na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne). Art. 4
wprowadza definicje – droga to budowla wraz z drogowymi obiektami
inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Natomiast pas drogowy to grunt wydzielony liniami granicznymi wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią,
w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu
drogowego, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.
Definicja ustawowa pojęcia drogi istotnie wykracza poza jej znaczenie
w języku potocznym – ten szerszy zakres ma kluczowe znaczenie dla
właściwej interpretacji innych regulacji zawartych w ustawie, m.in. dla
właściwego określenia podmiotów zobowiązanych do zarządu obiektami
mostowymi i określenia ich szczegółowych obowiązków, takich jak utrzymywanie tych obiektów we właściwym stanie technicznym.
Droga stanowi więc pewną całość techniczno-użytkową, której elementem
są drogowe obiekty inżynierskie. Pod tą nazwą należy rozumieć obiekt
mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową. Obiektem mostowym
jest budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego
ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową
– w szczególności most, wiadukt, estakada i kładka, zaś przepust
to budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi (art. 4 pkt 12–15 ustawy o drogach
publicznych).
Warunki techniczne dla drogowych obiektów inżynierskich określają
przepisy rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej98. Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie stosuje się przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie obiektów inżynierskich i związanych
z nimi urządzeń budowlanych, a także przy projektowaniu i budowie

98 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124).

Drogi publiczne

Rozporządzenia
w prawie warunków
technicznych jakim
powinny odpowiadać
drogi publiczne
oraz drogowe
obiekty inżynierskie
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urządzeń obcych, sytuowanych na obiektach inżynierskich. Przepisy
te zapewniają m.in: bezpieczeństwo konstrukcji w aspekcie zapewnienia
nośności i stateczności, bezpieczeństwo obiektów inżynierskich, w szczególności z uwagi na możliwość pożaru, powodzi, pochodu lodów, uderzenia
statków i pojazdów, wpływu ruchu zakładu górniczego, bezpieczeństwo
użytkowania, bezpieczeństwo obsługi i bieżącego utrzymania obiektów
inżynierskich, trwałość obiektów inżynierskich. Przepisy rozporządzenia stanowią m. in., że połączenie obiektu inżynierskiego z drogą powinno zapewnić w szczególności: kontynuację ruchu drogowego, właściwe
warunki pracy konstrukcji obiektu, odpowiednie ukształtowanie przestrzeni pod obiektem mostowym w zależności od rodzaju przeszkody i zagospodarowania terenu, stabilność nasypu drogowego i terenu,
stabilność i szczelność nawierzchni jezdni (§ 79).
Obiekty inżynierskie powinny być tak zaprojektowane i wykonane,
aby w przyjętym okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich trwałość rozumiana jako zdolność użytkowania obiektu przy
zachowaniu cech wytrzymałościowych i eksploatacyjnych, których miernikiem są stany graniczne nośności i stany graniczne użytkowania (§ 152).
Obiekt inżynierski powinien być dostępny dla obsługi w celu dokonywania
przeglądów i bieżącego utrzymania (§ 84).
W dziale IV rozporządzenia zawarto przepisy określające bezpieczeństwo
obiektów inżynierskich; w dziale VI – wymagania dotyczące wyposażenia tych obiektów; w dziale VII – warunki umieszczania urządzeń obcych
na obiektach; w dziale VIII – bezpieczeństwo pożarowe.
Wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych należy zgodnie z art. 18
ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych do Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach dróg krajowych, który wykonuje swoje
zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
GDDKiA wykonuje również zadania zarządu dróg krajowych (art. 18a).
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, dla pozostałych
dróg zarządcami są:
1) dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
2) dla dróg powiatowych – zarząd powiatu,
3) dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta),
z zastrzeżeniem art. 19 ust. 5, który stanowi, że w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Zarządzanie drogami
publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
Zarządcy dróg mogą zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Zadania zarządcy drogi określają przepisy art. 20 ustawy o drogach
publicznych. Do zadań tych należy m.in.:
− opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące
informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
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− opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
− pełnienie funkcji inwestora;
− utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa
w art. 20f pkt 2;
− prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów
oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
− przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych
obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację
cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub
naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
− wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów
inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
Zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz prezydenci
miast jako zarządcy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu
mogą wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej
będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca (art. 21 ust. 1 ustawy).

Drogom publicznym, obiektom mostowym i tunelom nadaje się numerację
(art. 10 ust. 6–10 ustawy o drogach publicznych). Jednolite numery inwentarzowe (JNI), obiektom mostowym i tunelom nadaje, na podstawie zgłoszeń zarządców dróg, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
Prowadzi on także rejestr JNI nadanych obiektom mostowym i tunelom.
Dla poszczególnych kategorii dróg właściwy zarządca drogi prowadzi ewidencję dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów (art. 10
ust. 11 ww. ustawy, art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych).
Szczegółowe zasady dotyczące ewidencji i numeracji dróg określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom99. Każdej drodze nadaje się numer, na potrzeby
oznaczania przebiegu drogi na mapach oraz oznakowania dróg zgodnie
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (§ 3 rozporządzenia). Zarządca drogi ustala numer ewidencyjny odcinka drogi
(§ 5 ust. 1), obiektów mostowych i tuneli (§ 6 ust. 1), przepustów i promów
(§ 7 ust. 1). Numerem ewidencyjnym dla obiektów mostowych jest JNI,
który nadaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie zgłoszenia właściwego zarządcy drogi.

99 Dz. U. Nr 67, poz. 582
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W § 9 ust. 1 rozporządzenia określono, jakie dokumenty powinna zawierać ewidencja dróg. Należą do nich m. in. książki obiektów mostowych
i tuneli, karty obiektów mostowych, wykazy obiektów mostowych, tuneli,
przepustów i promów oraz mapy techniczno-eksploatacyjne dróg. Wzory
tych dokumentów określają załączniki do rozporządzenia. Książki obiektu
mostowego oraz tunelu sporządza się w jednym egzemplarzu i prowadzi
osobno dla każdego z tych obiektów (§ 13). Wykaz obiektów mostowych,
tuneli, przepustów i promów prowadzi się dla wszystkich obiektów mostowych, tuneli, promów i przepustów o świetle otworu równym lub większym
niż 150 cm (§ 15). Ewidencję prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej, a jej aktualizowania dokonuje się na bieżąco, nie później niż
do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok
kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający (§ 16).
Rejestr numerów nadanych drogom prowadzą: Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad – odrębnie dla dróg krajowych i wojewódzkich oraz
zarządy województw – odrębnie dla dróg powiatowych i gminnych. Rejestry te powinny zawierać numer i przebieg drogi. Aktualizacji rejestrów
dokonuje się na wniosek właściwego zarządcy drogi (§ 18 rozporządzenia).
Rejestr JNI nadanych obiektom mostowym i tunelom powinien zawierać:
określenie rodzaju obiektu, numer drogi, kilometraż, kod jednostki administracji drogowej, kod jednostki administracji publicznej, nazwę miejscowości położonej najbliżej obiektu, datę nadania JNI (§ 19 ust. 1). Rejestry
prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej (§ 20 ust. 1).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.
w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz
promach, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad gromadzi dane
dotyczące sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli oraz promów, oraz sporządza informacje o sieci tych dróg, dla celów statystycznych
i obronności oraz udostępnia każdorazowo te dane na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej. Zarządcy dróg w granicach miast
na prawach powiatu oraz inni zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych sporządzają informacje dla celów statystycznych poprzez
wypełnienie odpowiedniego formularza danych o sieci dróg publicznych
i przekazują je Generalnemu Dyrektorowi, raz do roku w terminie do końca
I kwartału, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego; wzory formularzy stanowią załącznik do rozporządzenia. W celu aktualizacji
sporządzonych i prowadzonych przez zarządców dróg map techniczno-eksploatacyjnych dla celów obronności, w zakresie dotyczącym dróg
zarządzanych przez innych zarządców dróg, mapy techniczno-eksploatacyjne udostępniane są corocznie w trzech egzemplarzach w terminie:
− do dnia 10 kwietnia – przez zarządcę dróg powiatowych i wszystkich
dróg w granicach miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad
i dróg ekspresowych oraz gminnych – zarządcy dróg wojewódzkich;
− do dnia 20 kwietnia – przez zarządcę dróg wojewódzkich – Generalnemu
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
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Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane mosty
i przepust y są obiektami budowlanymi i jako takie powinny być
w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej:
− co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
− co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
obiektu oraz jego otoczenia (art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy).
W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń
z poprzedniej kontroli. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu
budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub
bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. Obowiązek
ten powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać
kopię tego protokołu do organu nadzoru budowlanego. Organ nadzoru
budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków (art. 70). Kontrola powinna
być prowadzona przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 ust. 1, ust. 2
i ust. 7). Niewykonywanie obowiązku kontroli jest wykroczeniem z art. 93
pkt 8 Prawa budowlanego, zagrożonym karą grzywny.
W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: może zagrażać życiu lub
zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia
lub środowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia – organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku (art. 66).
Na podstawie art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca jest
zobowiązany prowadzić dla każdego obiektu książkę obiektu budowlanego,
stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy
w okresie użytkowania obiektu. Jednak na podstawie art. 64 ust. 2 pkt 3,
obowiązek ten nie obejmuje zarządców dróg lub obiektów mostowych,
jeżeli prowadzą książki lub książkę obiektu mostowego na podstawie
przepisów o drogach publicznych.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do przechowywania przez okres istnienia obiektów dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz opracowań projektowych i dokumentów
technicznych robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego
użytkowania (art. 63).
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Zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu oraz zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu,
a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie
określone zostały w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym. Ustawa definiuje pojęcie pojazdu nienormatywnego – jest
to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub
bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy (art. 2 pkt 35a).
Stosownie do art. 64 ust. 1 ruch takiego pojazdu jest dozwolony pod
warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
odpowiedniej kategorii, wydawanego przez właściwy organ w drodze
decyzji administracyjnej oraz przestrzegania warunków przejazdu, określonych w tym zezwoleniu. Organ wydający zezwolenie prowadzi rejestr
zezwoleń (art. 64 ust. 5). Na podstawie art. 64a ust.3, zezwolenie wydaje
zarządca właściwy dla drogi, na której ruch ma być wykonywany. Stosownie do art. 64 ust. 4, kierujący pojazdem powinien mieć zezwolenie przy
sobie i okazywać je uprawnionym osobom.
Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez
ww. zezwolenia, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej
(art.140aa).
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 470, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, ze zm.).
3. Ustawia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2020 r. poz.110, ze zm.).
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zastąpiona ustawą z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.),
która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67,
poz. 582).
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 735, ze zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.
w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia
i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych,
tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583).
9. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 831).
10. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
(Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej
10. Przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury
11. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej
12. Minister Infrastruktury
13. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 29 marca 2021 r.

Znak sprawy:
Szanowny Pan
Marian Banaś
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Szanowny Panie Prezesie,
w nawiązaniu do otrzymanej w dniu 17 marca br. Informacji o wynikach kontroli P/20/072 „Utrzymanie
obiektów mostowych i przepustów w ciągu dróg publicznych w województwie łódzkim” przedstawiam
następujące stanowisko w sprawie.
W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do doprecyzowania
przepisu art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470,
późn. zm.) poprzez określenie formy i zakresu danych, które powinny zostać ujęte w projektach planów
rozwoju sieci drogowej oraz projektach planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
Analiza powyższych przepisów nastąpiła po otrzymaniu Informacji NIK o wynikach kontroli P/17/087
„Budowa i utrzymanie dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim” przeprowadzonej
w 2017 roku.
W jej wyniku stwierdzono, że nie jest konieczne określenie w przepisach ustawy o drogach publicznych
zakresu danych, które powinny zostać ujęte w projektach planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów
inżynieryjnych, ponieważ oczywistym jest, że powinny one określać drogi, na których będą prowadzone
inwestycje, z określeniem ich źródeł finansowania w perspektywie kilku lat bądź dłuższej, w zależności od
potrzeb i warunków finansowych.
Treść tych przepisów dostatecznie określa zakres danych, jaki powinien znaleźć się w dokumentacji oraz
wprost wskazuje, że za ich opracowanie odpowiada zarządca drogi, nie zaś organy zajmujące się
tworzeniem innego rodzaju dokumentów strategicznych i planów. Natomiast przepis pozostawia swobodę
zarządcy drogi co do formy, jak i okresu na jaki mają być sporządzane plany rozwoju i plany finansowe.
Dzięki temu zarządcy dróg mają swobodę w przedmiotowym zakresie i mogą dopasowywać swoje plany
według swoich potrzeb i danej sytuacji, dzięki czemu nie muszą to być zbytnio sformalizowane plany rozwoju
sieci drogowej.
W opinii Ministra Infrastruktury obecne brzmienie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych nie jest
powodem nie opracowywania przez zarządców dróg takich planów, lecz brak środków finansowych na co
wskazuje sama Najwyższa Izba Kontroli w Informacji.
Należy również wskazać, że do Ministra Infrastruktury nie dotarły dotychczas sygnały świadczące
o konieczności doprecyzowania przepisów w tej kwestii czy problemach interpretacyjnych z nimi związanych.
Powyższe stanowisko zostało już przekazane w grudniu 2020 r. w związku z analogicznym zapytaniem
w ramach niniejszej kontroli.
Z poważaniem
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rafał Weber
Sekretarz Stanu
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