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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

droga budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 
stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu 
drogowego

budowa drogi wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami  
lub miejscowościami, a także jego odbudowa i rozbudowa (art. 4 pkt 17 
ustawy o drogach publicznych)

przebudowa drogi wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany 
granic pasa drogowego (art. 4 pkt 18 ustawy o drogach publicznych)

remont drogi wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu 
wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym (art. 4 pkt 19 
ustawy o drogach publicznych)

utrzymanie drogi wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających  
do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, a także odśnieżanie i zwalczanie 
śliskości zimowej (art. 4 pkt 20 ustawy o drogach publicznych)

jst jednostka samorządu terytorialnego

zarządca drogi organ m.in. jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości 
należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 
i ochrony dróg (art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych)

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 524)

ustawa o drogach 
publicznych

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm.)

ustawa Prawo 
budowlane

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.)

ustawa Prawo 
zamówień publicznych

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.)

rozporządzenie  
w sprawie 

zarządzania ruchem

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

rozporządzenie  
w sprawie  

ewidencji dróg

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)



WPROWADZENIE1. 

5

Stan infrastruktury drogowej w Polsce, w szczególności dróg lokalnych1 
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, powszechnie oce-
niany jest jako niedostateczny. Wiąże się to głównie z brakiem wystarczają-
cych środków finansowych na inwestycje drogowe, tj. budowę nowych dróg 
lub przebudowę istniejących, a także na utrzymanie odcinków dróg w stanie 
zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Stan gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w województwie 
warmińsko-mazurskim ma istotne znaczenie, bowiem ich łączna długość 
wynosi blisko 20 tys. km, a stanowią one 75% dróg twardych2 na tym tere-
nie. Służą one lokalnemu ruchowi oraz łączą miejscowości, zaspokajając 
główne potrzeby transportowe mieszkańców. 

Wykres nr 1  
Struktura dróg o nawierzchni twardej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r.3
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Źródło: Opracowanie własne NIK.

Z uwagi na niewystarczające środki własne jednostek samorządu terytorial-
nego na realizację inwestycji drogowych, uruchomione zostały programy, 
których celem jest wsparcie gmin i powiatów w budowie i przebudowie 
dróg. Programy te przewidują dofinansowania ze środków budżetu pań-
stwa (tj. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Program 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej), ale również 
z budżetu środków unijnych (np. w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich).

Stan infrastruktury drogowej, jak również prawidłowość zarządzania 
ruchem na drogach, mają istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników 
ruchu drogowego. Z tego też względu ocena działań zarządców dróg lokal-
nych w województwie warmińsko-mazurskim na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu na drogach oraz poprawy warunków transportowych, była przed-
miotem tej kontroli.

1  Jako drogi lokalne traktowane są drogi gminne i powiatowe.

2  Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, drogą twardą jest droga z jezdnią  
o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt 
betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m.

3  Źródło danych: http://olsztyn.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/
portret_wojewodztwa/wojewodztwo_warminsko-mazurskie.pdf 

Jednostki  
kontrolowane

Sześć starostw powiatowych 
(ziemskich) oraz sześć 

urzędów gmin wiejskich.

Okres objęty kontrolą

2014 r. – 2017 r. (I kw.)

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Czy gminy i powiaty 
prawidłowo realizowały 

inwestycje drogowe  
oraz właściwie zarządzały 

istniejącą infrastrukturą 
drogową, zapewniając 

jej funkcjonalność 
oraz bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu 

drogowego?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

1. Czy działania  
inwestycyjne na drogach 
gminnych i powiatowych 

były rzetelnie  
planowane i realizowane  

oraz czy przyczyniły się  
do poprawy 

funkcjonowania transportu 
oraz bezpieczeństwa 

ruchu drogowego?

2. Czy podejmowane 
przez jednostki samorządu 

terytorialnego szczebla 
gminnego i powiatowego 

działania dotyczące 
utrzymania dróg 

realizowano rzetelnie  
i czy były one skuteczne?

3. Czy zarządcy dróg 
prawidłowo wykonywali 

obowiązki w zakresie 
organizacji ruchu  

i czy realizacja tych zadań 
zapewniała bezpieczeństwo 

uczestników ruchu 
drogowego? 
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Zrealizowane przez skontrolowane gminy i powiaty zadania inwestycyjne 
obejmujące budowę, przebudowę i remonty dróg wpłynęły na poprawę bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym oraz warunki transportowe. Zadania te 
zostały rzetelnie odebrane i rozliczone  z wykonawcami. W trakcie przy-
gotowania niektórych inwestycji drogowych nie ustrzeżono się jednak nie-
prawidłowości, które dotyczyły nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo 
budowlane, a także niewłaściwego prowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych.

Część dróg gminnych i powiatowych, pomimo nakładów z krajowych i unij-
nych funduszy na dofinansowanie inwestycji drogowych, nadal znajduje się 
w stanie technicznym, który zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
Sytuację pogarsza nieprawidłowe oznakowanie dróg, tj. lokalizacja znaków 
drogowych niezgodna z dokumentacją organizacji ruchu oraz usytuowa-
nie oznakowania pionowego na wysokości, która ograniczała jego widocz-
ność. Nie w pełni skuteczne były również działania zarządców dróg gmin-
nych i powiatowych dotyczące utrzymania w należytym stanie nawierzchni 
dróg. Występujące przypadki zanieczyszczenia jezdni negatywnie wpływały 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprzez zmniejszenie przyczepności 
pojazdów oraz ograniczenie czytelności oznakowania poziomego.

Większość zarządców dróg nie wywiązała się z obowiązku opracowania 
dokumentów planistycznych, wymaganych ustawą o drogach publicznych. 
Dotyczyło to w szczególności niesporządzenia planów rozwoju sieci drogo-
wej, precyzujących zamierzenia inwestycyjne w odniesieniu do całości admi-
nistrowanych dróg. Niektórzy zarządcy nie wykonywali także okresowych 
(rocznych lub pięcioletnich) kontroli stanu technicznego dróg, wymaganych 
ustawą Prawo budowlane.

Wpływ inwestycji 
drogowych  

na bezpieczeństwo

Zły stan techniczny  
oraz oznakowanie 

niektórych odcinków
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Inwestycje drogowe prowadzone przez skontrolowane gminy i powiaty 
wpłynęły na poprawę warunków transportowych oraz na zwiększe-
nie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W jednostkach tych, w latach  
2014–2017 (I kwartał) wybudowano, przebudowano i wyremontowano 
270 km dróg gminnych i powiatowych, wydatkując na ten cel ogółem 
105 mln zł. Na realizacje tych zadań uzyskano dofinansowanie z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, a także ze środków unijnych 
(np. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Wykres nr 2  
Struktura dofinansowania inwestycji drogowych w latach 2014–2017 (I kwartał)

52,9%

23,1%

11,5%

7,8%

4,7%

Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych

Program Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Inne środki

Źródło: Opracowanie własne NIK.

  [str. 12 Informacji]

Nie wszystkie objęte kontrolą jednostki samorządu terytorialnego wywią-
zały się z obowiązków planistycznych, określonych w art. 20 pkt 1 i 2 
ustawy o drogach publicznych, dotyczących sporządzenia projektów pla-
nów rozwoju sieci drogowej oraz projektów finansowania budowy, prze-
budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynie-
ryjnych. Dotyczyło to aż ośmiu z 12 jst objętych kontrolą, a powodem 
w większości przypadków był brak wiedzy, w jaki sposób należy sporzą-
dzać te dokumenty.  [str. 12]

Dziesięć, spośród dwunastu jednostek samorządu terytorialnego objętych 
kontrolą, zrealizowało inwestycje drogowe zgodnie z wymogami ustawy 
Prawo budowlane. Tylko w dwóch jednostkach wystąpiły nieprawidłowo-
ści polegające na niezgłoszeniu organowi administracji architektoniczno-
-budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych lub rozpoczęciu 
robót przed upływem terminu na wniesienie przez ww. organ sprzeciwu 
od zgłoszenia. [str. 12–13]

W skontrolowanych dziewięciu jednostkach samorządu terytorialnego (75%) 
wyboru wykonawców zadań inwestycyjnych dokonano zgodnie  z posta-
nowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. W trzech stwierdzono 
jednak nieprawidłowości dotyczące zastosowania niewłaściwego trybu 

Wpływ zrealizowanych 
inwestycji drogowych  
na bezpieczeństwo
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zamówienia, nierzetelnej oceny złożonych ofert oraz nieprzedłużenia 
terminu składania ofert, pomimo dokonania istotnej zmiany ogłoszenia 
o zamówieniu.  [str. 13–14]

Gminy i powiaty rzetelnie prowadziły nadzór nad realizowanymi inwesty-
cjami drogowymi. Wszystkie zadania, po dokonaniu odbiorów końcowych, 
zostały rozliczone zgodnie z postanowieniami umów zawartych z wyko-
nawcami. Również prawidłowo rozliczono środki otrzymanego dofinanso-
wania, osiągając założone wskaźniki produktu. [str. 14]

Wprawdzie przeprowadzone inwestycje drogowe przyczyniły się do poprawy 
bezpieczeństwa i warunków transportowych, niemniej jednak stan tech-
niczny części odcinków dróg został oceniony przez biegłego z dziedziny 
drogownictwa jako zły lub niezadowalający (według klasyfikacji stoso-
wanej przez zarządcę dróg krajowych). Tym samym wymagały one pilnej 
interwencji i nakładów finansowych na poprawę ich stanu. 

Dane w zakresie długości nawierzchni dróg ocenionych przez bie-
głych uczestniczących w kontroli NIK przedstawiono na wykresie nr 3  
(dane w km).

Wykres nr 3
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Źródło: Opracowanie własne NIK.

 [str. 18–21]

Skontrolowani zarządcy dróg nierzetelnie wywiązywali się z obowiązku 
utrzymywania nawierzchni dróg w dobrym stanie. Nawierzchnia bitu-
miczna większości odcinków (66,7%) poddanych oględzinom była zanie-
czyszczona (np. piasek, ziemia, liście), co mogło wpływać na zmniejszenie 
przyczepności pojazdów poruszających się po drodze i zagrażać bezpie-
czeństwu ruchu drogowego. Nie wszyscy zarządcy wywiązali się z obo-
wiązku poddawania dróg okresowym kontrolom stanu technicznego,  
jak również rzetelnego prowadzenia książek dróg i dzienników ich  
objazdów. [str. 17–19]

Zły stan techniczny 
niektórych odcinków dróg
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Nieprawidłowości w oznakowaniu dróg gminnych i powiatowych stwier-
dzono aż w 10 spośród 12 jednostek samorządu terytorialnego objętych 
kontrolą (83,3%). Dotyczyły one w szczególności ustawienia pionowych 
znaków drogowych niezgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji 
ruchu oraz niewłaściwej (zbyt niskiej) wysokości umieszczenia takiego 
oznakowania. Mogło to ograniczać widoczność oznakowania dla kierują-
cych pojazdami.

Wykres nr 4 
Stwierdzone w toku czynności kontrolnych nieprawidłowości w oznakowaniu dróg (w szt.)
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Źródło: Opracowanie własne NIK.

 [str. 23–26]

W trzech jednostkach samorządu terytorialnego stwierdzono nieprawi-
dłową procedurę zatwierdzania projektów organizacji ruchu drogowego. 
Projekty zatwierdzali kierownicy powiatowych zarządów dróg (wykonu-
jący zadania zarządców dróg), którzy jednocześnie sporządzili te doku-
menty. Natomiast zatwierdzanie takich projektów należy wyłącznie  
do zadań starosty i nie może być powierzone jednostkom wykonującym 
zadania określone w ustawie o drogach publicznych. Ponadto, w dwóch jst 
ewidencję zatwierdzonych projektów organizacji ruchu prowadzono nie-
zgodnie z wymogami.  [str. 27]

Nieprawidłowości  
w oznakowaniu dróg
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1) Wprowadzenie obowiązku opracowania i zatwierdzenia przez organy 
zarządzające ruchem, organizacji ruchu dla wszystkich publicznych 
dróg twardych.

 Obecnie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze-
śnia 2003 r. w sprawie zarządzania ruchem stanowią o obowiązku spo-
rządzania projektów organizacji ruchu dla nowo wybudowanych dróg  
lub w przypadku zmian organizacji na istniejącej drodze. W toku kontroli 
ustalono, że występują przypadki dowolnego umieszczenia oznakowania 
drogowego na drogach gminnych i powiatowych, bez zatwierdzonych 
projektów organizacji ruchu dla tych odcinków. O wprowadzenie takie-
go obowiązku Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała już dwukrotnie 
i dotychczas ten wniosek nie został zrealizowany4.

2) Określenie zakresu danych, które powinny zostać ujęte w dokumen-
tacji, o której mowa w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych, 
dotyczącej projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych.

 Problemem zarządców administrujących drogami gminnymi i powia-
towymi jest brak określenia zawartości oraz zasad sporządzania doku-
mentacji w ww. zakresie. Wskazane jest uszczegółowienie zapisów 
ustawowych dotyczących obowiązków sporządzania takich planów, 
tzn. wskazanie jakie dane powinny znajdować się w takich opracowa-
niach, np. w zakresie analizy zasadności budowy i przebudowy dróg 
i drogowych obiektów inżynieryjnych, źródeł finansowania inwestycji 
drogowych, a także ich wpływu na rozwój gmin lub powiatów.

1) Zapewnienie zgodności oznakowania na drogach gminnych i powiato-
wych z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu oraz umieszczania 
pionowych znaków drogowych na wysokości określonej w rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury5.

 Kontrola NIK wykazała, że na terenie większości gmin i powiatów wystę-
pują nieprawidłowości w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, 
co może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników 
ruchu drogowego.

4  W ramach kontroli P/09/150 oraz P/13/169.

5  Z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 1393, ze zm.).

Minister Infrastruktury  
i Budownictwa

Jednostki samorządu 
terytorialnego
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5.1. Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach 
lokalnych oraz ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz warunków transportowych

Inwestycje drogowe zrealizowane przez skontrolowane jednostki 
samorządu terytorialnego znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeń-
stwa użytkowników ruchu drogowego oraz warunków transportowych 
osób korzystających z dróg. Zadania inwestycyjne zostały wykonane 
zgodnie z zaplanowanymi założeniami, rzetelnie odebrane i rozliczone. 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że nie wszystkie usta-
wowe zadania dotyczące planowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
zostały przez te jednostki wykonane należycie. Dotyczyło to głów-
nie braku opracowania przez osiem jednostek samorządu terytorial-
nego (66,7%) dokumentów planistycznych, o których mowa w ustawie 
o drogach publicznych. Wystąpiły również przypadki błędów podczas 
prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
dotyczących np. zastosowania niewłaściwego trybu wyboru wykonaw-
ców, a także nierzetelnej oceny złożonych ofert. 
W 10 jednostkach samorządu terytorialnego dopełniono formalności 
wynikających z ustawy Prawo budowlane przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. Natomiast w dwóch jst nie ustrzeżono się nieprawidło-
wości w tym zakresie. Dotyczyło to nie zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budow-
lanej oraz rozpoczęcia robót przed upływem terminu na wniesienie 
sprzeciwu do takiego zgłoszenia.
Jednostki samorządu terytorialnego objęte kontrolą zarządzały ogółem  
3.430 km dróg. Większość z nich (2.546 km) stanowiły drogi z nawierzch-
nią bitumiczną, betonową (np. z kostki) lub brukowcową. Największa dłu-
gość dróg z tą nawierzchnią była w administrowaniu powiatu działdow-
skiego (ponad 96%), zaś najmniejsza (8%) – w gminie Sorkwity. 
Dane dotyczące długości dróg administrowanych w 2016 r. przez jst objęte 
kontrolą w podziale na rodzaj nawierzchni przedstawiono na wykresie nr 5.

Wykres nr 5  
(w km)
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ORAZ	WARUNKÓW	TRANSPORTOWYCH	

Inwestycje	 drogowe	 zrealizowane	 przez	 skontrolowane	 jednostki	
samorządu	 terytorialnego	 znacząco	 wpłynęły	 na	 poprawę	
bezpieczeństwa	 użytkowników	 ruchu	 drogowego	 oraz	 warunków	
transportowych	osób	korzystających	z	dróg.	Zadania	inwestycyjne	zostały	
wykonane	 zgodnie	 z	 zaplanowanymi	 założeniami,	 rzetelnie	 odebrane		
i	rozliczone.		

Najwyższa	Izba	Kontroli	zwraca	jednak	uwagę,	że	nie	wszystkie	ustawowe	
zadania	 dotyczące	 planowania	 przedsięwzięć	 inwestycyjnych	 zostały	
przez	 te	 jednostki	 wykonane	 należycie.	 Dotyczyło	 to	 głównie	 braku	
opracowania	 przez	 osiem	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego	 (66,7%)	
dokumentów	 planistycznych,	 o	 których	 mowa	 w	 ustawie	 o	 drogach	
publicznych.	Wystąpiły	również	przypadki	błędów	podczas	prowadzonych	
postępowań	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego,	 dotyczących	 np.	
zastosowania	 niewłaściwego	 trybu	 wyboru	 wykonawców,	 a	 także	
nierzetelnej	oceny	złożonych	ofert.		

W	 10	 jednostkach	 samorządu	 terytorialnego	 dopełniono	 formalności	
wynikających	 z	 ustawy	 Prawo	 budowlane	 przed	 rozpoczęciem	 robót	
budowlanych.	Natomiast	w	dwóch	jst	nie	ustrzeżono	się	nieprawidłowości	
w	 tym	 zakresie.	 Dotyczyło	 to	 nie	 zgłoszenia	 zamiaru	wykonania	 robót	
budowlanych	 organowi	 administracji	 architektoniczno‐budowlanej	 oraz	
rozpoczęcia	 robót	 przed	 upływem	 terminu	na	wniesienie	 sprzeciwu	 do	
takiego	zgłoszenia.	

Jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 objęte	 kontrolą	 zarządzały	 ogółem		
3.430	 km	dróg.	Większość	 z	 nich	 (2.546	 km)	 stanowiły	 drogi	 z	 nawierzchnią	
bitumiczną,	betonową	(np.	z	kostki)	lub	brukowcową.	Największa	długość	dróg	
z	 tą	 nawierzchnią	 była	 w	 administrowaniu	 Powiatu	 Działdowskiego	 (ponad	
96%),	zaś	najmniejsza	(8%)	–	w	Gminie	Sorkwity.		
Dane	 dotyczące	 długości	 dróg	 administrowanych	 w	 2016	 r.	 przez	 jst	 objęte	
kontrolą	w	podziale	na	rodzaj	nawierzchni	przedstawiono	na	wykresie	nr	5.	

Wykres	nr	5	(w	km) 

	Źródło:	Opracowanie	własne	NIK.	

0 200 400 600 800 1000
Powiat	Olsztyński

Powiat	Iławski
Powiat	Piski

Powiat	Działdowski
Powiat	Nidzicki

Powiat	Węgorzewski
Gmina	Stawiguda
Gmina	Kurzętnik
Gmina	Szczytno

Gmina	Gronowo	Elbląskie
Gmina	Kiwity

Gmina	Sorkwity

Drogi	o	nawierzchni
utwardzonej

Drogi	gruntowe

Wpływ	budowy		
i	przebudowy	dróg		
na	poprawę	
bezpieczeństwa	ruchu	
drogowego	

	

	



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

1212

Istotnym etapem będącym podstawą należytego przygotowania procesu 
budowy i przebudowy dróg jest planowanie realizacji zadań w oparciu  
o rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu środków finansowych pozostających w dyspozycji zarządcy drogi 
na realizację tych zadań. Z tego względu, zarządcom dróg przypisano 
zadania określone w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych, doty-
czące obowiązku sporządzenia projektów planów rozwoju sieci drogowej 
oraz projektów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych. 

Z powodu braku określenia w ww. ustawie szczegółowych wytycznych 
dotyczących sposobu opracowania takich planów, a także informacji, które 
należałoby w nich zamieścić, aż osiem z 12 jednostek samorządu teryto-
rialnego objętych kontrolą (66,7%) nie sporządziło wymaganych opraco-
wań.  W niektórych jst uważano, że rolę takich planów mogą pełnić wielo-
letnie prognozy finansowe, uchwalane przez organy stanowiące (rady gmin  
czy powiatów), a nawet budżety na dany rok, w których wskazywane 
są zadania inwestycyjne planowane do wykonania. Jednak obowiązek opra-
cowania dokumentacji finansowej wynika z ustawy o finansach publicz-
nych6, natomiast konieczność opracowania planów budowy i przebudowy 
dróg, które powinny mieć charakter strategiczny i długookresowy, wynika 
z art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych. Należy przy tym zaznaczyć, 
że zadanie to zostało przypisane zarządcom dróg (tj. wójtom lub zarządom 
powiatów), nie zaś radom gmin lub powiatów.

Brak wystarczających środków na realizację inwestycji drogowych, w tym 
także brak możliwości zapewnienia wymaganego wkładu własnego w ramach 
dofinansowania ze środków z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej, 
był częstym powodem odstąpienia od ich realizacji. Jednocześnie przyczyniało 
się to do podejmowania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu teryto-
rialnego, której zakres dotyczył, zarówno współfinansowania przygotowania 
dokumentacji projektowej, jak też etapu realizacji inwestycji. 

Przykład:

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych powiat nidzicki współ-
pracował z gminami: Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny oraz Janowo, 
a także z Nadleśnictwem Nidzica. Zakres tej współpracy dotyczył głów-
nie współfinansowania przez ww. podmioty przygotowania i wykonania  
10 zadań polegających na przebudowie i remoncie dróg powiatowych. W latach  
2014–2017 (I kwartał) uzyskana w ten sposób przez powiat pomoc finansowa 
z ww. jednostek wyniosła 1,4 mln zł.

W okresie 2014 r. – I kw. 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego objęte 
kontrolą zrealizowały ogółem 174 zadania inwestycyjne o łącznej war-
tości 105 mln zł, uzyskując dofinansowanie głównie z budżetu państwa 
w ramach dwóch programów (Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej), a także ze środków unijnych (Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich). W wyniku realizacji tych zadań wybudowano, przebudowano 
i wyremontowano 270 km dróg powiatowych i gminnych. 

6  Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.

Problemy  
przy sporządzaniu 

dokumentacji planistycznej
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Spośród 12 gmin i powiatów objętych kontrolą, 10 prawidłowo zrealizo-
wało inwestycje drogowe, pod względem obowiązków określonych w usta-
wie Prawo budowlane. W każdym przypadku, w zależności od charakteru 
prac, uzyskano wymagane decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszono 
organom administracji architektoniczno-budowlanej zamiar ich rozpoczęcia. 
Nieprawidłowości stwierdzone w dwóch jednostkach samorządu terytorial-
nego dotyczyły przypadków niezgłoszenia zamiaru wykonania robót budowla-
nych organowi administracji architektoniczno-budowlanej, a także rozpoczęcia 
robót przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu do takiego zgłoszenia.7

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, wykonując obowiązki zarządcy dróg, nie zgło-
sił organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania robót 
dotyczących odwodnienia odcinka przebudowywanej drogi nr 1867N. Działanie 
takie stanowiło naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy  
Prawo budowlane. Przyczyną nieprawidłowości było błędne uznanie, że dokonano 
takiego zgłoszenia w ramach zamówienia podstawowego na tę inwestycję.
W gminie Szczytno, w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi 
gminnej Nr 196033N Gawrzyjałki–Lipowiec”, w dniu 23 czerwca 2014 r. podjęto 
prace przygotowawcze na terenie budowy, polegające na wytyczeniu geodezyj-
nym przebiegu drogi, mimo że nie upłynął termin na wniesienie przez organ sprze-
ciwu. Powodem podjęcia takich prac, wg uzyskanych wyjaśnień, było przekonanie,  
że prace takie miały charakter przygotowawczy i nie ingerowały  w konstrukcję 
pasa drogowego. Działanie takie naruszało jednak postanowienia art. 30 ust. 5 
ustawy Prawo budowlane7, który wskazywał m.in., że do wykonywania robót 
budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgło-
szenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

W większości jednostek samorządu terytorialnego objętych kontrolą (dzie-
więć) wyboru wykonawców zadań inwestycyjnych dokonano zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. uczci-
wej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Wykonawców 
wybrano na podstawie przyjętych kryteriów ocen, rzetelnie weryfikując 
złożone oferty. Zawarte z wybranymi wykonawcami umowy odpowia-
dały swoją treścią złożonym ofertom, a także wzorom umów stanowiących 
załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („siwz”).
W trzech skontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego naru-
szono przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób, który mógł 
mieć wpływ na wybór wykonawcy. Nieprawidłowości dotyczyły przypad-
ków zastosowania niewłaściwego trybu zamówienia, nierzetelnej oceny 
ofert, a także nieprzedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany 
ogłoszenia o zamówieniu. 

Niewłaściwy tryb zamówienia zastosował Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu 
przy wyborze wykonawcy zadania dotyczącego wykonania kanalizacji desz-
czowej. Udzielono go w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych, traktując je jako zamówienie uzupełnia-
jące do zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1867N. Należy 
jednak zaznaczyć, że przedmiot zamówienia podstawowego nie obejmował 
swoim zakresem robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej, obję-
tych zamówieniem „uzupełniającym”. Z tego też względu, nie było podstaw  
do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki.

7  W brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.

Nieprawidłowości  
w zakresie stosowania 
przepisów ustawy  
Prawo budowlane

Naruszenia ustawy  
Prawo zamówień 
publicznych
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Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy uznał zaś za kompletną ofertę wyko-
nawcy, pomimo że dołączone do niej zaświadczenie, w świetle wymagań 
określonych w siwz nie było aktualne, ponieważ wystawione zostało ponad  
trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku 
Zamawiający nie wezwał wykonawcy, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, do uzupełnienia złożonej oferty. Powodem braku  
ww. wezwania było niedopatrzenie członków komisji przetargowej.

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1407N, 
pomimo zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu dotyczącej przedmiotu zamó-
wienia, wbrew wymogowi z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych, nie przedłużyła terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadze-
nia zmian we wnioskach lub ofertach. Istotna zmiana treści ogłoszenia została 
opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu upływu terminu 
składania ofert. Przyczyną nie przedłużenia tego terminu było przekonanie, że 
zmiana ogłoszenia w ww. zakresie nie miała charakteru zmiany istotnej, ponie-
waż nie wprowadzała nowości w określeniu przedmiotu zamówienia. 
Konsekwencją jednak nieprzedłużenia tego terminu mogło być ogranicze-
nie potencjalnym wykonawcom możliwości złożenia ofert dostosowanych  
do zmienionego przedmiotu zamówienia i mogło w efekcie prowadzić do naru-
szenia zasady równego traktowania wykonawców.

Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicz-
nych, które nie miały wpływu na wybór wykonawców, dotyczyły ustalenia przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu wartości szacunkowej sześciu zamówień 
publicznych na roboty budowlane na podstawie kosztorysów opracowanych 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowań. W tym przypadku 
zamawiający naruszył postanowienia art. 35 ust. 1 ww. ustawy.

Nadzór inwestorów (gminy, powiaty) nad wykonawcami realizującymi inwe-
stycje drogowe był prowadzony właściwie. Przedstawiciele inwestorów 
uczestniczyli w odbiorach częściowych i końcowych inwestycji, weryfikując 
m.in. prawidłowość wykonanych prac, w tym również ulegających zakryciu.

Wszystkie zadania inwestycyjne zostały rozliczone zgodnie z postanowie-
niami zawartych umów. Zapłata za zrealizowane prace każdorazowo nastę-
powała w terminach umownych po dokonaniu odbiorów końcowych. Pra-
widłowo rozliczono także dofinansowanie otrzymane ze środków budżetu 
państwa, jak również budżetu Unii Europejskiej. We wszystkich przypad-
kach zarządcy dróg wykazali faktycznie uzyskane wskaźniki produktu, 
które były zgodne z zaplanowanymi wskaźnikami, określonymi we wnio-
skach o dofinansowanie.

Z informacji uzyskanych z jednostek organizacyjnych Policji (na podstawie  
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK) wynikało, że każda ze zrealizowanych 
inwestycji pozytywnie wpłynęła na bezpieczeństwo użytkowników ruchu 
drogowego, a także poprawiła warunki transportowe.

Dobra praktyka:

Gmina Kiwity wykonała przebudowę i remont dwóch gminnych dróg grun-
towych w sposób umożliwiający wykonanie w przyszłości nawierzchni bitu-
micznej bez konieczności poniesienia kosztów wykonania robót związanych 
z podbudową tych dróg.

Prawidłowy nadzór 
oraz rzetelne  

rozliczenie inwestycji
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Zdjęcie nr 1  
Przebudowana droga powiatowa nr 1374N na odcinku DK51–Bartąg

Zdjęcie nr 2  
Przebudowana droga powiatowa nr 1867N na odcinku DK16–Drygały–Skarżyn

Zdjęcie nr 3  
Przebudowana droga powiatowa nr 1329N na odcinku Tynwałd–Iława

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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5.2. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy drogi
Część skontrolowanych zarządców dróg (pięciu, spośród 12) nie wyko-
nywała lub nie w pełni wywiązywała się z obowiązku przeprowadza-
nia okresowych kontroli stanu dróg, w sytuacji gdy niektóre odcinki 
dróg znajdowały się w niezadowalającym lub złym stanie technicz-
nym. Ponadto sześć jednostek samorządu terytorialnego nierzetelnie 
wywiązało się z obowiązku prowadzenia książek oraz dzienników 
objazdów dróg. 

Wszystkie skontrolowane jednostki samorządu terytorialnego pra-
widłowo realizowały obowiązek organizacji zimowego utrzymania 
dróg. Również terminowo sporządziły i przekazały do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wymagane roczne informacje 
o sieci dróg publicznych.

W większości skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego (dzie-
więć) realizacja, określonego art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych, 
obowiązku prowadzenia kontroli stanu dróg przebiegała prawidłowo. 
Okresowo wykonywano objazdy dróg, a poczynione ustalenia dotyczące 
ich stanu technicznego i oznakowania, wraz z zaleceniami, odnotowywano  
w prowadzonych książkach objazdów. Z treści ustaleń wynikało, że więk-
szość stwierdzonych nieprawidłowości była usuwana na bieżąco. 

Siedmiu, spośród 12 zarządców dróg, prawidłowo wywiązało się z nałożo-
nego art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane obowiązku poddawa-
nia dróg, będących obiektami budowlanymi, okresowym kontrolom stanu 
technicznego. Administrowane przez nich drogi były, nie rzadziej niż raz 
w roku, poddawane kontrolom obejmującym sprawdzenie stanu technicz-
nego, natomiast nie rzadziej niż raz na 5 lat kontrolowano przydatność dróg 
do użytkowania i oceniano estetykę dróg oraz otoczenia.

Trzech zarządców dróg gminnych (wójtowie gmin: Gronowo Elbląskie, 
Kiwity, Sorkwity) nie prowadziło żadnych kontroli stanu technicznego 
administrowanych odcinków dróg, a dwóch zarządców dróg powiatowych  
(starosta powiatu olsztyńskiego i starosta powiatu węgorzewskiego) wyko-
nało obowiązki w tym zakresie jedynie częściowo. Ponadto jeden zarządca  
– wójt gminy Sorkwity nie prowadził dzienników objazdów, zaś w dwóch 
innych przypadkach (zarządcy gmin – Gronowo Elbląskie i Stawiguda), 
w książkach dróg nie dokumentowano wykonanych kontroli ich stanu, 
wyników, wydanych zaleceń i terminów ich realizacji lub zapisy w tym zakre-
sie były niepełne.

Przykłady:

W gminie Kiwity nie prowadzono w latach 2014–2017 (I kwartał) żadnych 
kontroli stanu technicznego dróg gminnych stanowiących obiekty budowlane, 
czym naruszono postanowienia art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budow-
lane. Niewywiązanie się z tego obowiązku, według wyjaśnień wójta gminy, 
wynikało z konieczności założenia w pierwszej kolejności książek drogi,  
co nastąpiło w drugiej połowie 2016 r.

Utrzymanie 
infrastruktury drogowej

Kontrole dróg

Ważniejsze wyniki kontroli 

17 
 

5.2. 	WYWIĄZYWANIE	SIĘ	Z	OBOWIĄZKÓW	ZARZĄDCY	DROGI	
Część	 skontrolowanych	 zarządców	 dróg	 (pięciu,	 spośród	 12)	 nie	
wykonywała	 lub	 nie	 w	 pełni	 wywiązywała	 się	 z	 obowiązku	
przeprowadzania	 okresowych	 kontroli	 stanu	 dróg,	 w	 sytuacji	 gdy	
niektóre	 odcinki	 dróg	 znajdowały	 się	 w	 niezadowalającym	 lub	 złym	
stanie	 technicznym.	 Ponadto	 sześć	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego	
nierzetelnie	 wywiązało	 się	 z	 obowiązku	 prowadzenia	 książek	 oraz	
dzienników	objazdów	dróg.		

Wszystkie	 skontrolowane	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	
prawidłowo	 realizowały	 obowiązek	 organizacji	 zimowego	 utrzymania	
dróg.	 Również	 terminowo	 sporządziły	 i	 przekazały	 do	 Generalnej	
Dyrekcji	Dróg	Krajowych	i	Autostrad	wymagane	roczne	informacje	o	sieci	
dróg	publicznych.	

W	większości	skontrolowanych	jednostek	samorządu	terytorialnego	(dziewięć)	
realizacja,	określonego	art.	20	pkt	10	ustawy	o	drogach	publicznych,	obowiązku	
prowadzenia	 kontroli	 stanu	 dróg	 przebiegała	 prawidłowo.	 Okresowo	
wykonywano	 objazdy	 dróg,	 a	 poczynione	 ustalenia	 dotyczące	 ich	 stanu	
technicznego	 i	 oznakowania,	 wraz	 z	 zaleceniami,	 odnotowywano		
w	prowadzonych	książkach	objazdów.	Z	treści	ustaleń	wynikało,	że	większość	
stwierdzonych	nieprawidłowości	była	usuwana	na	bieżąco.		
Siedmiu,	spośród	12	zarządców	dróg,	prawidłowo	wywiązało	się	z	nałożonego	
art.	62	ust.	1	pkt	1	 i	2	ustawy	Prawo	budowlane	obowiązku	poddawania	dróg,	
będących	obiektami	budowlanymi,	okresowym	kontrolom	stanu	technicznego.	
Administrowane	przez	nich	drogi	były,	nie	rzadziej	niż	raz	w	roku,	poddawane	
kontrolom	 obejmującym	 sprawdzenie	 stanu	 technicznego,	 natomiast	 nie	
rzadziej	 niż	 raz	 na	 5	 lat	 kontrolowano	 przydatność	 dróg	 do	 użytkowania		
i	oceniano	estetykę	dróg	oraz	otoczenia.	
Trzech	zarządców	dróg	gminnych	(wójtowie	gmin:	Gronowo	Elbląskie,	Kiwity,	
Sorkwity)	 nie	 prowadziło	 żadnych	 kontroli	 stanu	 technicznego	
administrowanych	 odcinków	 dróg,	 a	 dwóch	 zarządców	 dróg	 powiatowych	
(Starosta	 Powiatu	 Olsztyńskiego	 i	 Starosta	 Powiatu	 Węgorzewskiego)	
wykonało	 obowiązki	 w	 tym	 zakresie	 jedynie	 częściowo.	 Ponadto	 jeden	
zarządca	 ‐	 Wójt	 Gminy	 Sorkwity	 nie	 prowadził	 dzienników	 objazdów,	 zaś		
w	 dwóch	 innych	 przypadkach	 (zarządcy	 gmin	 ‐	 Gronowo	 Elbląskie		
i	 Stawiguda),	w	książkach	dróg	nie	dokumentowano	wykonanych	kontroli	 ich	
stanu,	wyników,	wydanych	zaleceń	 i	 terminów	ich	realizacji	 lub	zapisy	w	tym	
zakresie	były	niepełne.	

Przykłady:	

W	Gminie	Kiwity	nie	prowadzono	w	latach	2014	–	2017	(I	kwartał)	
żadnych	kontroli	stanu	 technicznego	dróg	gminnych	stanowiących	
obiekty	 budowlane,	 czym	 naruszono	 postanowienia	 art.	 62	 ust.	 1	
pkt	 1	 i	 2	 ustawy	 Prawo	 budowlane.	 Niewywiązanie	 się	 z	 tego	
obowiązku,	 według	 wyjaśnień	 Wójta	 Gminy,	 wynikało		
z	 konieczności	 założenia	w	 pierwszej	 kolejności	 książek	 drogi,	 co	
nastąpiło	w	drugiej	połowie	2016	r.	

W	 Powiecie	 Olsztyńskim	 kontrolom	 okresowym,	 których	
przeprowadzenie	raz	na	pięć	lat	było	wymagane	art.	62	ust.	1	pkt	2	
ustawy	 Prawo	 budowlane,	 nie	 poddano	 39	 dróg	 powiatowych	
będących	 obiektami	 budowlanymi.	 Ponadto	 żadna	 z	 95	 dróg	
będących	 obiektami	 budowlanymi	 nie	 została	 objęta	 rocznymi	
kontrolami	 stanu	 technicznego	 (art.	 62	 ust.	 1	 pkt	 1	 tej	 ustawy).	
Powodem	nieprowadzenia	takich	kontroli	były	ograniczone	środki	
finansowe	pozostające	w	dyspozycji	Powiatu.	

W	Gminie	Sorkwity	 zaniechano	prowadzenia	okresowych	kontroli	
wszystkich	 administrowanych	 dróg,	 wynikających	 zarówno		
z	 ustawy	 Prawo	 budowlane,	 jak	 również	 z	 ustawy	 o	 drogach	

Utrzymanie	
infrastruktury	drogowej	

Kontrole	dróg	
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W powiecie olsztyńskim kontrolom okresowym, których przeprowadzenie  
raz na pięć lat było wymagane art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 
nie poddano 39 dróg powiatowych będących obiektami budowlanymi. Ponadto 
żadna z 95 dróg będących obiektami budowlanymi nie została objęta rocznymi 
kontrolami stanu technicznego (art. 62 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Powodem nie-
prowadzenia takich kontroli były ograniczone środki finansowe pozostające 
w dyspozycji powiatu.

W gminie Sorkwity zaniechano prowadzenia okresowych kontroli wszystkich 
administrowanych dróg, wynikających zarówno z ustawy Prawo budowlane,  
jak również z ustawy o drogach publicznych. Przyczyną nieprowadzenia 
kontroli były m.in. zbyt wysokie koszty zlecenia takich przeglądów osobom  
z uprawnieniami techniczno-budowlanymi.

Nie wszyscy skontrolowani zarządcy dróg wywiązali się z obowiązku zało-
żenia i prowadzenia książek dróg. Trzech zarządców (wójtowie gmin Sor-
kwity i Kiwity oraz Zarząd Powiatu Nidzickiego) nie założyło książek drogi 
dla żadnej z administrowanych dróg lokalnych. W przypadku zaś dwóch 
innych zarządców (wójt gminy Gronowo Elbląskie oraz Zarząd Powiatu 
Piskiego) książki dróg były prowadzone nierzetelnie – zawierały nieaktu-
alne dane dotyczące parametrów technicznych przebudowanych dróg oraz 
nie odnotowywano w nich m.in. wyników okresowych kontroli stanu tech-
nicznego dróg, w tym zaleceń oraz sposobu ich realizacji.

Zarządcy dróg należycie organizowali i realizowali zadania związane z zimo-
wym utrzymaniem dróg. Aby zapewnić przejezdność dróg w okresie zimo-
wym, ośmiu zarządców zleciło usługi zimowego utrzymania dróg wykonaw-
com wybranym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zarządcy dróg w zawartych umowach właściwie sprecyzowali zasady reali-
zacji usług zimowego utrzymania dróg, określając m.in. wymogi w zakre-
sie sprzętu i dopuszczonych do stosowania środków uszorstniajacych, 
czasu reakcji wykonawcy na polecenie dysponenta (pracownika zamawia-
jącego), a także zasad dokonywania rozliczeń, w tym potwierdzenia nale-
żytego wykonania usług. Trzech zarządców dróg (Zarząd Powiatu Węgo-
rzewskiego oraz wójtowie gmin: Kiwity, Sorkwity) realizowało te zadania 
samodzielnie korzystając z własnych zasobów kadrowych i sprzętowych, 
pozostających w dyspozycji jednostek powołanych do administrowania 
drogami. Jeden z zarządców (wójt gminy Stawiguda) realizował te zada-
nia w systemie mieszanym – korzystając zarówno z własnych zasobów,  
jak i usług wykonawców zewnętrznych. 

Wszyscy zarządcy dróg prawidłowo wywiązali się z obowiązku przeka-
zania rocznych informacji o stanie dróg publicznych, nałożonego rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury.8 Informacje takie za lata 2014–2016 
były sporządzane na formularzach wg wzoru określonego załącznikiem  
do ww. rozporządzenia i przekazywane do GDDKiA raz w roku w terminach 
do końca I kwartału, wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.

8  §2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu 
sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, 
obiektach mostowych, tunelach oraz promach, obowiązku informowania Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad o stanie dróg publicznych.

Zimowe  
utrzymanie dróg
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Pomimo, iż jednostki samorządu terytorialnego realizowały inwestycje  
i remonty dróg, część dróg znajduje się nadal w niedostatecznym stanie 
technicznym, wymagającym niezwłocznej interwencji. 
W ramach oględzin 24 odcinków dróg lokalnych o nawierzchni bitumicz-
nej (70,7 km), wykonanych z udziałem biegłego w specjalności drogo-
wnictwa, dokonano oceny ich stanu technicznego przy zastosowaniu kla-
syfikacji stanu nawierzchni dróg przyjętej przez zarządcę dróg krajowych9. 
Ustalono, że powierzchnia:

 − dziewięciu odcinków dróg o długości 23,6 km mieściła się w klasie A,
 − sześciu odcinków (22,4 km) – klasa B,
 − siedmiu odcinków (14,9 km) – klasa C,
 − dwóch odcinków (9,8 km) – klasa D. 

Ponadto 10 odcinków zaklasyfikowano pod względem nośności w klasie 
A i B (stan dobry i zadowalający), a 14 pozostałych (58,3%) jako klasa C 
i D (stan niezadowalający i zły, wymagający zaplanowania lub wykona-
nia natychmiastowych remontów). Szczegółowe dane dotyczące dokona-
nej oceny objętych kontrolą odcinków dróg przedstawiono w załączniku 
nr 6.2. do Informacji.

Przykłady:

Odcinki dwóch dróg (nr 118012N i 118013N) zarządzane przez wójta gminy 
Kiwity oceniono pod względem powierzchni na stan dobry (klasa A),  
zaś ich nośność odpowiednio na stan zły (klasa D) i stan zadowalający (klasa B).

Stan odcinka drogi nr 1370N administrowanego przez Zarząd Powiatu Olsz-
tyńskiego oceniony został jako zły (klasa D) pod względem powierzchni 
i nośności, zaś odcinka drogi nr 1442N jako niezadowalający (klasa C)  
pod względem powierzchni i zły (klasa D) w zakresie nośności.

Dziewięciu zarządców dróg nierzetelnie wywiązało się z obowiązku 
należytego utrzymywania nawierzchni dróg. W toku oględzin ustalono,  
że nawierzchnia bitumiczna 16, spośród 24 odcinków (66,7%), była zanie-
czyszczona piaskiem, ziemią i liśćmi. Mogło to powodować zmniejszenie 
przyczepności pojazdów poruszających się po drodze, a tym samym stwa-
rzać realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przykłady:

W gminie Stawiguda nawierzchnia ulicy Łąkowej oraz odwodnienie drogi 
Dorotowo–Majdy było zanieczyszczone piaskiem. 

Nawierzchnie dwóch odcinków dróg administrowanych przez wójta gminy Kiwity 
(drogi nr 118012N oraz 118013N) były natomiast pokryte piaskiem i błotem.

Oględziny wykazały również, że w przypadku aż 20 odcinków dróg  
(83,3% objętych oględzinami) ich nawierzchnie posiadały ubytki, a także 
pęknięcia podłużne, poprzeczne lub siatkowe.

9  Klasy stosowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad: klasa A (stan dobry) 
– nawierzchnie nowe i odnowione nie wymagające remontów, klasa B (stan zadowalający)  
– nawierzchnie nowe i odnowione nie wymagające remontów, klasa C (stan niezadowalający) 
– nawierzchnie z uszkodzeniami wymagającymi zaplanowania remontów, klasa D (stan zły)  
– nawierzchnie z uszkodzeniami i wymagające natychmiastowych remontów.

Stan techniczny dróg 
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Zdjęcie nr 4 
Droga powiatowa Nr 1442N na odcinku Nowe Włóki–Tuławki (powiat olsztyński)

Zdjęcie nr 5  
Droga powiatowa nr 1799N na odcinku Perły–Biedaszki (powiat węgorzewski)

Zdjęcie nr 6  
Droga powiatowa nr 1973N na odcinku Bartoszki–Grzegórzki (powiat nidzicki)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Zdjęcie nr 7  
Droga gminna nr 118012N na odcinku Czarny Kierz–Konity (gmina Kiwity)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Dobra praktyka:

Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie, przewidując możli-
wość uszkodzenia dróg: 1372N, 1374N oraz 1464N przez pojazdy budowy 
obwodnicy Olsztyna, zabezpieczył interesy zarządcy drogi zawierając z wyko-
nawcą ww. inwestycji stosowne porozumienie. Na jego podstawie wykonawca 
inwestycji został zobowiązany m.in. do niezwłocznego naprawienia, w ramach 
remontów cząstkowych, uszkodzeń ww. dróg powstałych w trakcie ich eksplo-
atacji przez pojazdy budowy.

W latach 2014–2017 (I kwartał) do dziewięciu skontrolowanych jedno-
stek wpłynęło łącznie 746 skarg i wniosków dotyczących niewłaściwego 
stanu technicznego dróg, potrzeb dokonania przebudowy dróg, remontów 
lub modernizacji, a także konieczności usunięcia roślinności przydroż-
nej. W ośmiu jednostkach skargi i wnioski zostały rozpatrzone zgodnie 
z zasadami i terminami określonymi w Kpa10. W Urzędzie Gminy Stawi-
guda stwierdzono natomiast nieprawidłowości w rozpatrzeniu pięciu skarg 
i wniosków (spośród 20 zbadanych). Dotyczyły one nie zawiadomienia 
zgłaszającego o sposobie ich załatwienia z zachowaniem formy pisemnej, 
do czego zobowiązywał art. 238 § 1 Kpa. Przyczyną niedochowania formy 
pisemnej, według uzyskanych w toku kontroli wyjaśnień, było przekona-
nie, że wystarczającym jest powiadomienie telefoniczne osoby zgłaszają-
cej skargę lub wniosek. 
Dziewięciu zarządców dróg, ujmując w prowadzonych ewidencjach środ-
ków trwałych wszystkie drogi będące obiektami budowlanymi – budow-
lami oraz grunty pod drogami (w tym o nawierzchni gruntowej), w pełni 
wywiązało się z obowiązku rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
wynikającego z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości11.

10  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

11  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.).

Ewidencja księgowa dróg
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W przypadku trzech zarządców (starostów powiatu olsztyńskiego i węgo-
rzewskiego oraz wójta gminy Gronowo Elbląskie) obowiązek ten nie został 
zrealizowany, z powodu m.in. niedokonania oszacowania wartości dróg 
zarządzanych przez te jst.

Przykłady:

W przypadku powiatu olsztyńskiego i gminy Gronowo Elbląskie w ewi-
dencjach środków trwałych prowadzonych przez ich jednostki organizacyjne  
nie ujęto części dróg będących obiektami budowlanymi. 

Żadna z dróg powiatu węgorzewskiego będąca budowlą, ani też grunty  
pod nimi nie zostały natomiast wpisane do ewidencji środków trwałych pro-
wadzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu. 

5.3. Organizacja ruchu na drogach lokalnych
Istotne nieprawidłowości dotyczące umieszczenia i utrzymania zna-
ków drogowych, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, stwierdzono w większości (10) jednostek samorządu 
terytorialnego objętych kontrolą. Dotyczyły one głównie umieszcze-
nia znaków drogowych niezgodnie z zatwierdzonymi projektami orga-
nizacji ruchu, a także umiejscowienia znaków na niewłaściwej wyso-
kości, co mogło utrudniać uczestnikom ruchu drogowego widoczność 
oznakowania. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że jedyną dokumentację i pod-
stawę, która reguluje ustawienie znaków drogowych w terenie, stanowią 
zatwierdzone projekty organizacji ruchu. Odstąpienie od ich sporządzania  
i zatwierdzania może wpływać na niewłaściwe umiejscowienie znaków 
na drodze, a w konsekwencji zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
Należy ponadto mieć na uwadze, że w przypadku dróg powiatowych, orga-
nizacja ruchu, podlega także opiniowaniu przez właściwego komendanta 
powiatowego Policji (podstawa – § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 
zarządzania ruchem).

Na przykład:

Na odcinkach trzech dróg administrowanych przez Zarząd Powiatu Olsz-
tyńskiego (nr 1374N, 1407N i 1370N) znajdowało się dziewięć pionowych 
znaków drogowych (trzy ostrzegawcze, dwa zakazu, cztery informacyjne)  
oraz jeden poziomy (przejście dla pieszych) nieujęte w zatwierdzonych pro-
jektach organizacji ruchu. Ponadto 27 znaków drogowych znajdowało się 
w innej lokalizacji niż określała to dokumentacja organizacji ruchu. Na drodze 
zaś 1370N brakowało, przewidzianych w dokumentacji, trzech pionowych zna-
ków drogowych (dwóch ostrzegawczych i jednego zakazu).

Na ul. Drozda w Tomaszkowie (gmina Stawiguda) znajdowały się dwa znaki 
A-30 (niebezpieczeństwo) wraz z tabliczką „Drzewa w skrajni”, które nie były 
ujęte w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu dla tej ulicy. Ponadto 
na tym odcinku drogi nie było czterech znaków (po dwa: D-5 i B-31), które 
ujęto w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.

Nieprawidłowości  
w oznakowaniu dróg
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5.3. ORGANIZACJA	RUCHU	NA	DROGACH	LOKALNYCH	
Istotne	 nieprawidłowości	 dotyczące	 umieszczenia	 i	 utrzymania	 znaków	
drogowych,	 które	 mogły	 mieć	 wpływ	 na	 bezpieczeństwo	 ruchu	
drogowego,	 stwierdzono	 w	 większości	 (10)	 jednostek	 samorządu	
terytorialnego	 objętych	 kontrolą.	 Dotyczyły	 one	 głównie	 umieszczenia	
znaków	drogowych	niezgodnie	z	zatwierdzonymi	projektami	organizacji	
ruchu,	 a	 także	 umiejscowienia	 znaków	 na	 niewłaściwej	 wysokości,	 co	
mogło	 utrudniać	 uczestnikom	 ruchu	 drogowego	 widoczność	
oznakowania.		
Najwyższa	 Izba	 Kontroli	 zwraca	 uwagę,	 że	 jedyną	 dokumentację	 i	 podstawę,	
która	 reguluje	 ustawienie	 znaków	 drogowych	 w	 terenie,	 stanowią	
zatwierdzone	 projekty	 organizacji	 ruchu.	 Odstąpienie	 od	 ich	 sporządzania		
i	 zatwierdzania	 może	 wpływać	 na	 niewłaściwe	 umiejscowienie	 znaków	 na	
drodze,	a	w	konsekwencji	 zagrażać	bezpieczeństwu	ruchu	drogowego.	Należy	
ponadto	 mieć	 na	 uwadze,	 że	 w	 przypadku	 dróg	 powiatowych,	 organizacja	
ruchu,	podlega	także	opiniowaniu	przez	właściwego	komendanta	powiatowego	
Policji	 (podstawa	 ‐	 §	 7	 ust.	 2	 pkt	 2	 rozporządzenia	 w	 sprawie	 zarządzania	
ruchem).	

Na	przykład:	
Na	 odcinkach	 trzech	 dróg	 administrowanych	 przez	 Zarząd	
Powiatu	Olsztyńskiego	(nr	1374N,	1407N	i	1370N)	znajdowało	
się	dziewięć	pionowych	znaków	drogowych	(trzy	ostrzegawcze,	
dwa	 zakazu,	 cztery	 informacyjne)	 oraz	 jeden	 poziomy	
(przejście	dla	pieszych)	nieujęte	w	zatwierdzonych	projektach	
organizacji	ruchu.	Ponadto	27	znaków	drogowych	znajdowało	
się	 w	 innej	 lokalizacji	 niż	 określała	 to	 dokumentacja	
organizacji	 ruchu.	 Na	 drodze	 zaś	 1370N	 brakowało,	
przewidzianych	 w	 dokumentacji,	 trzech	 pionowych	 znaków	
drogowych	(dwóch	ostrzegawczych	i	jednego	zakazu).	
Na	ul.	Drozda	w	Tomaszkowie	(Gmina	Stawiguda)	znajdowały	
się	 dwa	 znaki	 A‐30	 (niebezpieczeństwo)	 wraz	 z	 tabliczką	
„Drzewa	 w	 skrajni”,	 które	 nie	 były	 ujęte	 w	 zatwierdzonym	
projekcie	 organizacji	 ruchu	 dla	 tej	 ulicy.	 Ponadto	 na	 tym	
odcinku	drogi	nie	było	czterech	znaków	 (po	dwa:	D‐5	 i	B‐31),	
które	ujęto	w	zatwierdzonym	projekcie	organizacji	ruchu.	

Fot.	 8.	 Oznakowane	przejście	 dla	 pieszych	 (znak	 poziomy	P‐10	 oraz	 pionowe		
D‐6	 i	 T‐27),	 nieujęte	 w	 zatwierdzonym	 projekcie	 organizacji	 ruchu	 dla	 drogi		
nr	1407N	(Powiat	Olsztyński).	

	
Źródło:	materiały	kontrolne	NIK.	

Nieprawidłowości		
w	oznakowaniu	dróg	
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Zdjęcie nr 8  
Oznakowane przejście dla pieszych (znak poziomy P-10 oraz pionowe D-6 i T-27),  
nieujęte w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu dla drogi nr 1407N (powiat olsztyński)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Na wszystkich 27 odcinkach dróg gminnych i powiatowych administrowa-
nych przez 10 objętych kontrolą zarządców umieszczono 91 pionowych 
znaków drogowych na wysokości niezgodnej z wymogami rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury12. Zgodnie z określonymi w ww. rozporządzeniu  
zasadami, pionowe znaki drogowe poza obszarami zabudowanymi 
umieszcza się na wysokości co najmniej 2,00 m lub 1,50 m w przypadku 
umieszczenia kilku znaków na jednej konstrukcji wsporczej. W terenie  
zaś zabudowanym minimalna wysokość powinna wynosić 2,00 m lub 2,20 m 
w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, według wyjaśnień uzy-
skanych w toku prowadzonych kontroli, powodem nieprawidłowego 
położenia znaków drogowych – poniżej wymaganej wysokości, było  
m.in. samoistne osiadanie znaków na gruncie, a także przeoczenie  
przy montażu i odbiorze robót od wykonawców.

Należy jednak zwrócić uwagę, że położenie znaków na zaniżonej wysoko-
ści pogarsza ich widoczność dla kierujących pojazdami i w konsekwencji 
negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Na przykład:

W gminie Kurzętnik na dwóch drogach gminnych: Kurzętnik–Krzemieniewo 
oraz Krzemieniewo–Bratuszewo wszystkie znaki pionowe (30 szt.) były umiesz-
czono niżej niż było to wymagane ww. rozporządzeniem. Znaki były ustawione 
na wysokości od 1,6 do 1,83 m od nawierzchni drogi.

12  Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, 
poz. 2181, ze zm.).
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Zdjęcie nr 9 
Znak B-33 (ograniczenie prędkości do 40 km/h) wraz ze znakami E-17a i D-42 umieszczony 
na wysokości 0,7 m (wymóg minimum 1,5 m) na drodze nr 1255N (powiat działdowski)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Zdjęcie nr 10 
Znak B-33 (ograniczenie prędkości do 40 km/h) ustawiony na wysokości 0,7 m,  
podczas gdy minimalna wysokość wynosi w tym przypadku 1,5 m  
(droga w miejscowości Bartoszki, powiat nidzicki)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Ponadto na dwóch odcinkach dróg administrowanych przez wójta gminy 
Szczytno oraz starostę powiatu węgorzewskiego wystąpiły przypadki 
umieszczenia pionowych znaków drogowych w odległości mniejszej niż 0,5 m 
od krawędzi jezdni, co stanowiło naruszenie postanowień ww. załącznika 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Na przykład:
W drodze Romany–Lemany, zarządzanej przez wójta gminy Szczytno, odległość 
znaku B-20 (stop) w km  0+058 od krawędzi jezdni wynosiła 0,25 m, a zgodnie 
z postanowieniami ww. załącznika powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
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Na drogach zarządzanych przez cztery jednostki samorządu terytorialnego 
objęte kontrolą (Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Starostwo Powiatowe  
w Działdowie, gmina Gronowo Elbląskie oraz gmina Stawiguda), w kilku 
przypadkach stwierdzono znaczne ograniczenie pełnej widoczności ozna-
kowania pionowego i poziomego oraz zniszczenie niektórych znaków 
drogowych. Nawierzchnie dróg zanieczyszczone były piaskiem i ziemią,  
co ograniczało czytelność poziomych znaków drogowych, a także negatyw-
nie wpływało na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zdjęcie nr 11  
Częściowo zasłonięty znak A-22 wraz z tabliczką T-9 (droga Dorotowo–Majdy, gmina Stawiguda)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Zatwierdzone projekty organizacji ruchu obejmujące wszystkie zarządzane 
odcinki dróg posiadało sześć spośród 12 jednostek objętych kontrolą. 

Wykres nr 6  
Odsetek dróg z zatwierdzoną organizacją ruchu (stan na koniec I kwartału 2017 r.)

0,0% 50,0% 100,0%

powiat olsztyński 

powiat iławski

powiat piski

powiat działdowski 

powiat nidzicki

powiat węgorzewski 

gmina Stawiguda 

gmina Kurzętnik

gmina Szczytno

gmina Gronowo Elbląskie 

gmina Kiwity

gmina Sorkwity

0,0%

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Brak organizacji ruchu 
dla wszystkich dróg
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Pomimo braku obowiązku posiadania zatwierdzonych projektów organiza-
cji ruchu dla wszystkich zarządzanych dróg, zarządzający drogami powinni 
takowe opracować i uzyskać dla nich zatwierdzenie (w szczególności  
dla dróg twardych). Pozwoli to na wyeliminowanie przypadków umiesz-
czania przez zarządców znaków na drogach z pominięciem procesu wery-
fikacji przez organ zarządzający ruchem i opiniowania przez Policję (drogi 
powiatowe) wprowadzanej lub zmienianej organizacji ruchu.

W trzech jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego 
(50% powiatów objętych kontrolą) wystąpiły nieprawidłowości w zakre-
sie zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Stosownie do postanowień 
art. 10 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, organem zarządzającym 
ruchem na drogach powiatowych jest starosta, który zatwierdza sporzą-
dzone projekty organizacji ruchu. W ww. jednostkach, projekty takie były 
sporządzane  i zatwierdzane przez dyrektorów jednostek wykonujących 
obowiązki zarządcy drogi, na podstawie upoważnień wydanych przez sta-
rostów. Należy zaznaczyć, że jednostki te zostały powołane przez rady 
powiatów, jako wykonujące zadania zarządcy drogi, określone w ustawie 
o drogach publicznych i nie mogą wykonywać zadań z zakresu zarządza-
nia ruchem, określonych w ww. artykule ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Te zadania pozostają tylko w kompetencji starosty, jako organu zarządza-
jącego ruchem.

Na przykład:

Starosta powiatu nidzickiego powierzył dyrektorowi Zarządu Dróg Powia-
towych w Nidzicy czynności zarządzania ruchem drogowym, tj. upoważnił  
go do wykonywania czynności określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie zarządzania ruchem. W rezultacie, dyrektor tej jednostki zatwier-
dził 24 projekty stałej oraz 36 projektów tymczasowej organizacji ruchu.

Dodatkowo w dwóch jednostkach wykonujących zadania z zakresu zarzą-
dzania ruchem na drogach wystąpiły nieprawidłowości dotyczące prowa-
dzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Ewidencja 
ta była niekompletna, tj. nie zawierała niektórych elementów wskazanych 
w § 9 rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem. 

Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla dróg z terenu 
powiatu olsztyńskiego nie zawierała m.in. aż w 114 pozycjach (spośród 139) 
daty zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, a w 136 pozycjach rzeczywi-
stego terminu jej wprowadzenia. W przypadku zaś projektów czasowej orga-
nizacji ruchu, w 200 (spośród 220 pozycji) nie odnotowano daty ich zatwier-
dzenia, w 219 – terminu zmiany, a w 212 – przewidywanego terminu przywró-
cenia poprzedniej organizacji ruchu. Przyczyną niekompletności ewidencji,  
wg uzyskanych  w toku kontroli wyjaśnień, było przeoczenie.

Również z powodu przeoczenia, prowadzona przez starostę powiatu dział-
dowskiego ewidencja nie zawierała informacji o kilometrażu poszczególnych 
dróg powiatowych. Należy jednak zaznaczyć, że w trakcie prowadzenia kontroli 
rejestr ten został uzupełniony.

Nieprawidłowe 
zatwierdzanie  
organizacji ruchu
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy gminy i powiaty prawidłowo realizowały inwestycje drogowe oraz wła-
ściwie zarządzały istniejącą infrastrukturą drogową, zapewniając jej funk-
cjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego?

1. Czy działania inwestycyjne na drogach gminnych i powiatowych były 
rzetelnie planowane i realizowane oraz czy przyczyniły się do poprawy 
funkcjonowania transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego?

2. Czy podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego i powiatowego działania dotyczące utrzymywania dróg 
realizowano rzetelnie i czy były one skuteczne?

3. Czy zarządcy dróg prawidłowo wykonywali obowiązki w zakresie 
organizacji ruchu i czy realizacja tych zadań zapewniła bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego?

Kontrolą objęto 12 jednostek samorządu terytorialnego z terenu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, w tym sześć starostw powiatowych ziem-
skich oraz sześć urzędów gmin wiejskich.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględ-
nieniem kryteriów wskazanych w art. 5 ust. 2 tej ustawy,  tj. legalności, gospo-
darności i rzetelności.

2014 r. – I kwartał 2017 r.

W ramach przygotowania przedkontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 
ustawy o NIK uzyskano informacje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
w zakresie wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego środ-
ków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016–2019. 

W trakcie przygotowania do kontroli wykorzystano także wyniki kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2014 r. i 2015 r. w części 85/28 wojewódz-
two warmińsko-mazurskie (P/15/001 i P/16/001) w zakresie wykorzysta-
nia środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Przed rozpoczęciem kontroli zorganizowano spotkanie z ekspertem z dzie-
dziny drogownictwa z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
podczas której omówiono sposób dokonywania oceny i klasyfikacji stanu 
nawierzchni dróg z wykorzystaniem metodologii zarządcy dróg krajowych.

Kontrolę w 12 jednostkach samorządu terytorialnego przeprowadzono  
w okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. Kierownicy 11 jst nie zgło-
sili zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych. Jedno zastrzeżenie do ustaleń 
kontroli zostało zgłoszone przez starostę powiatu olsztyńskiego. Uchwałą 
Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej zostało ono oddalone.

W związku z naruszeniem przepisów:
 − ustawy Prawo budowlane, dotyczących niezgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

 − ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na zastosowanie niewła-
ściwego trybu zamówienia publicznego,

 − ustawy o rachunkowości, polegających na nierzetelnym prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych, 

Delegatura w Olsztynie przygotowała zawiadomienia do organów ścigania. 

Wykaz jednostek 
kontrolowanychPytanie definiujące  

cel główny kontroli

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie  
art. 29 ustawy o NIK 

Pozostałe informacje 



ZAŁĄCZNIKI

27

6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy gminy i powiaty prawidłowo realizowały inwestycje drogowe oraz wła-
ściwie zarządzały istniejącą infrastrukturą drogową, zapewniając jej funk-
cjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego?

1. Czy działania inwestycyjne na drogach gminnych i powiatowych były 
rzetelnie planowane i realizowane oraz czy przyczyniły się do poprawy 
funkcjonowania transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego?

2. Czy podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego i powiatowego działania dotyczące utrzymywania dróg 
realizowano rzetelnie i czy były one skuteczne?

3. Czy zarządcy dróg prawidłowo wykonywali obowiązki w zakresie 
organizacji ruchu i czy realizacja tych zadań zapewniła bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego?

Kontrolą objęto 12 jednostek samorządu terytorialnego z terenu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, w tym sześć starostw powiatowych ziem-
skich oraz sześć urzędów gmin wiejskich.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględ-
nieniem kryteriów wskazanych w art. 5 ust. 2 tej ustawy,  tj. legalności, gospo-
darności i rzetelności.

2014 r. – I kwartał 2017 r.

W ramach przygotowania przedkontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 
ustawy o NIK uzyskano informacje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
w zakresie wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego środ-
ków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016–2019. 

W trakcie przygotowania do kontroli wykorzystano także wyniki kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2014 r. i 2015 r. w części 85/28 wojewódz-
two warmińsko-mazurskie (P/15/001 i P/16/001) w zakresie wykorzysta-
nia środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Przed rozpoczęciem kontroli zorganizowano spotkanie z ekspertem z dzie-
dziny drogownictwa z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
podczas której omówiono sposób dokonywania oceny i klasyfikacji stanu 
nawierzchni dróg z wykorzystaniem metodologii zarządcy dróg krajowych.

Kontrolę w 12 jednostkach samorządu terytorialnego przeprowadzono  
w okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. Kierownicy 11 jst nie zgło-
sili zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych. Jedno zastrzeżenie do ustaleń 
kontroli zostało zgłoszone przez starostę powiatu olsztyńskiego. Uchwałą 
Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej zostało ono oddalone.

W związku z naruszeniem przepisów:
 − ustawy Prawo budowlane, dotyczących niezgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

 − ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na zastosowanie niewła-
ściwego trybu zamówienia publicznego,

 − ustawy o rachunkowości, polegających na nierzetelnym prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych, 

Delegatura w Olsztynie przygotowała zawiadomienia do organów ścigania. 

Wykaz jednostek 
kontrolowanychPytanie definiujące  

cel główny kontroli

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie  
art. 29 ustawy o NIK 

Pozostałe informacje 

Wykazane w zestawieniu kontrole przeprowadziła Delegatura NIK w Olsztynie.

Lp.
Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

1.
Starostwo Powiatowe  

w Olsztynie
Małgorzata Chyziak PN

2.
Starostwo Powiatowe 

w Iławie
Marek Polański PN

3.
Starostwo Powiatowe 

w Piszu
Andrzej Waldemar Nowicki PN

4. 
Starostwo Powiatowe  

w Działdowie
Marian Janicki P

5.
Starostwo Powiatowe  

w Nidzicy
Grzegorz Napiwodzki PN

6.
Starostwo Powiatowe  

w Węgorzewie
Halina Faj PN

7. Urząd Gminy Stawiguda Irena Derdoń PN

8. Urząd Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski PN

9. Urząd Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski PN

10.
Urząd Gminy  

Gronowo Elbląskie
Marcin Ślęzak PN

11. Urząd Gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk PN

12. Urząd Gminy Sorkwity Józef Maciejewski PN

* PN – oznacza ocenę pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości, P – ocenę pozytywną.

Wyniki kontroli przedstawiono w wystąpieniach pokontrolnych, w których 
sformułowano łącznie 43 wnioski pokontrolne, dotyczące głównie:

 − opracowania projektów planu rozwoju sieci drogowej i planów finan-
sowania przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogo-
wych obiektów inżynierskich, stosownie do wymogu art. 20 pkt 1 i 2 
ustawy o drogach publicznych;

 − podjęcia działań zmierzających do realizacji obowiązku poddawania 
okresowym kontrolom stanu technicznego wszystkich dróg będących 
obiektami budowlanymi, stosownie do postanowień art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy Prawo budowlane;

 − zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem zadań w zakresie prowadze-
nia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

 − podjęcia działań mających na celu ujęcie wszystkich dróg będących 
obiektami budowlanymi w ewidencji księgowej;

 − prowadzenia ewidencji projektów organizacji ruchu zgodnie z wymo-
gami rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem;

 − dostosowania dokumentacji organizacji ruchu do faktycznego oznako-
wania na zarządzanych drogach, a także umieszczenia pionowych zna-
ków drogowych na właściwej wysokości;

 − podjęcia działań nadzorczych w zakresie wywiązywania się z obo-
wiązku zgłaszania wszystkich robót budowlanych prowadzonych 
na drogach;

Wnioski pokontrolne
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 − podjęcia działań organizacyjnych zmierzających do usunięcia niepra-
widłowości związanej z wykonywaniem funkcji organu zarządzającego 
ruchem na drogach gminnych i powiatowych przez dyrektora zarządu 
dróg powiatowych;

 − rozpatrywania skarg i wniosków w terminach przewidzianych w usta-
wie Kodeks postępowania administracyjnego.

Z otrzymanych informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych 
wynikało, że kierownicy jednostek objętych kontrolą zrealizowali 14 wnio-
sków (33%), zaś 28 (65%) znajdowało się w trakcie realizacji. Nie został 
jeszcze wykonany 1 wniosek (2%). 
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6.2. Wykaz ocenionych odcinków dróg gminnych i powiatowych

Gmina/Powiat Droga Nr/odcinek

Wynik dokonanej przez biegłego 
oceny klasy nawierzchni drogi*

Nośność Powierzchnia Koleiny

Gmina 
Gronowo Elbląskie

102072N 
ul. Łączności  
w Gronowie Elbląskim

D C B

102085N
ul. Kolejowa w Gronowie Elbląskim B B B

Gmina Kiwity 118012N
Czarny Kierz–Konity D A D

118013N
Czarny Kierz  
– droga powiatowa nr 1535

B A A

Gmina Kurzętnik 182028N
Kurzętnik–Krzemieniewo B B A

1820031N
Krzemieniewo–Bratuszewo B B A

Gmina Sorkwity 168005N
Gizewo–granica Gminy C C C

168014N
Maradki–Borowski Las C A B

Gmina Stawiguda 162081N
ul. Łąkowa w Stawigudzie A A A

162104N
Dorotowo–Majdy B A B

Gmina Szczytno 196031N
Wawrochy–Niedźwiedzie B A A

196018N
Romany–Lemany B B A

Powiat Działdowski 1351N
Chełsty–droga wojewódzka 541 C C D

1255N
od granicy z Powiatem 
Ostródzkim do m. Prusy

C A B

Powiat Iławski 1313N
Wikielec–Karaś B A C

1339N
Mątyki–Gramoty C C B

Powiat Nidzicki 1578N
Nidzica–Bartoszki C D C

1973N
Bartoszki–Grzegórzki C C C

Powiat Olsztyński 1370N
Łajsy–Unieszewo D D D

1442N
Nowe Włóki–Tuławki D C D

Powiat Piski 1656N
w m. Wielki Las B A B

1522N
Wiartel–Pisz D B D

Powiat Węgorzewski 1598N
DK 63 – Prynowo–Brzozowo C B **

1799N
Perły–Biedaszki D C **

*  Wg klasyfikacji stosowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad: klasa A  
(stan dobry) – nawierzchnie nowe i odnowione nie wymagające remontów,klasa B (stan zado-
walający) – nawierzchnie nowe i odnowione nie wymagające remontów, klasa C (stan nie-
zadowalający) – nawierzchnie z uszkodzeniami wymagającymi zaplanowania remontów,  
klasa D (stan zły) – nawierzchnie z uszkodzeniami i wymagające natychmiastowych remontów.

** Koleiny nie występowały.
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6.3.  Analiza stanu prawnego i uwarunkowań  
organizacyjno-ekonomicznych

Podstawowym aktem regulującym problematykę zarządzania drogami 
publicznymi jest ustawa o drogach publicznych. Drogi publiczne, ze względu 
na funkcję dzielą się m.in. na drogi powiatowe i gminne. Zgodnie z art. 19 
ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jed-
nostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą zadania 
z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg jest zarządcą drogi. Zarządcami dróg powiatowych są zarządy powia-
tów, zaś gminnych – wójtowie (burmistrzowie, prezydenci). Zarządca drogi 
może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyj-
nej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez radę powiatu  
lub radę gminy (art. 21 ust. 1 i 1a). Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach 
publicznych, do obowiązków zarządcy drogi należy m.in.:

 − opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowych oraz pro-
jektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzyma-
nia i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

 − utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inży-
nierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związa-
nych z drogą oraz wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymanio-
wych i zabezpieczających, a także utrzymywanie zieleni przydrożnej 
i realizacja zadań w zakresie inżynierii dróg;

 − prowadzenie m.in. ewidencji dróg, sporządzanie informacji o drogach 
publicznych i przekazywanie ich do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad;

 − przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiek-
tów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikacja cech i wskaza-
nie usterek, które wymagają prac naprawczych lub konserwacyjnych  
ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Warunki zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz działania doty-
czące wprowadzania m.in. znaków drogowych, a także zasady dokonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem określa rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządza-
nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem13. 
Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, podstawą do wprowadzenia orga-
nizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istnie-
jącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem. 
Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia: zarząd drogi, 
organ zarządzający ruchem, inwestor i w określonych przypadkach również 
inna jednostka lub osoba realizująca zamówienie ww. podmiotów. Przedsta-
wiony do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu musi być wcześniej zaopi-
niowany przez właściwego komendanta Policji, zarząd drogi (jeśli nie jest on 
jednostką składającą projekt) i organ zarządzający ruchem na drodze krzyżu-
jącej się lub objętej objazdem. Opinia Policji nie jest wymagana dla projektu 
organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne lub dla projektu 
uproszczonej organizacji ruchu. 

13  Dz. U. z 2017 r. poz. 784.

Obowiązki zarządców 
dróg i organów 

zarządzających ruchem
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Sposób numeracji, zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji m.in. dróg 
publicznych, a także treść i sposób prowadzenia rejestrów numerów 
nadanych drogom określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicz-
nych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom14. Ewiden-
cja dróg publicznych obejmuje, zgodnie z § 9 ust. 1 tego rozporządzenia, 
m.in. książkę drogi, dziennik objazdu dróg oraz mapę techniczno-eksploata-
cyjną dróg. Książka drogi prowadzona jest przez zarządcę drogi dla każdego 
odcinka drogi (§ 10). Ewidencja powinna być aktualizowana na bieżąco, 
nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzo-
wego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający. 

Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.  
w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostęp-
niania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach 
i promach15, m.in. zarządcy dróg gminnych i powiatowych zobowiązane 
zostały do sporządzania informacji o sieci dróg publicznych i ich przesłanie  
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, raz do roku w terminie 
do końca I kwartału, wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Informa-
cje te dotyczą m.in. rodzaju nawierzchni drogi oraz wykonanych robót dro-
gowo-mostowych w danym roku i ich wartości. 

Znaki i sygnały drogowe oraz ich znaczenie i zakres obowiązywania określa 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych16. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem, na drogach stosuje się m.in. znaki pio-
nowe, znaki poziome, sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory.

Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budowlany jest ustawa 
Prawo budowlane. Uczestnikami tego procesu w rozumieniu ww. ustawy 
są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierow-
nik budowy lub kierownik robót (art. 17). Ich prawa i obowiązki określają 
przepisy art. 18–26 Prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora należy 
zorganizowanie procesu budowy, a w szczególności zapewnienie opracowa-
nia projektów budowlanych oraz wykonania i odbioru robót budowlanych 
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Inwestor może 
ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, bądź zobo-
wiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Obowiązek taki 
może nałożyć na inwestora właściwy organ wydający decyzję o pozwole-
niu na budowę. 
W myśl art. 28 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpo-
cząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,  
z zastrzeżeniem art. 29 i 30 tej ustawy, które enumeratywnie wymieniają 
m.in. rodzaje budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 

14  Dz. U. Nr 67, poz. 582.

15  Dz. U. Nr 67, poz. 583.

16  Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.

Wykonywanie  
robót budowlanych
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na budowę oraz rodzaje budów i robót budowlanych podlegających 
zgłoszeniu właściwemu organowi. W art. 32 Prawa budowlanego okre-
ślone zostały warunki uzyskania pozwolenia na budowę. Może być ono 
wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar  
Natura 2000, a także uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami 
szczegółowymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. 
Według definicji zamieszczonych w art. 3 ustawy Prawo budowlane:

 − obiektem liniowym jest obiekt budowlany, którego charakterystycz-
nym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami,

 − budową jest wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miej-
scu, a także odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego;

 − przebudową jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istnieją-
cego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parame-
trów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, sze-
rokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne 
zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagają-
cym zmiany granic pasa drogowego;

 − remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się sto-
sowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, rozpoczęcie budowy 
następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, 
do których należą: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie 
niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tym-
czasowych obiektów oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury tech-
nicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust. 2). Zgodnie z przepisami art. 42 
ust. 1 inwestor jest zobowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy 
lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane w określonej specjalności. Kierownik 
budowy jest natomiast zobowiązany m.in. prowadzić dziennik budowy 
i odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (art. 42 ust. 2).
Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny 
być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę 
kontroli:
1)  okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego m.in.:
 − elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe 

wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występu-
jących podczas użytkowania obiektu,

 − instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
2)  okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, este-
tyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

W trakcie ww. kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń  
z poprzedniej kontroli, zaś kontrole te przeprowadzają osoby posiadające 
uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. 
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Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych, ustawę tę stosuje się do udzielania zamówień m.in. przez jednostki 
sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicz-
nych. Zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących wyboru wyko-
nawcy inwestycji określone zostały w ustawie Prawo zamówień publicz-
nych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy, zamawiający przygotowuje 
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapew-
niający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wyko-
nawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne (art. 8 ust. 1) 
i prowadzone, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, z zacho-
waniem formy pisemnej (art. 9 ust. 1). Podstawowymi trybami udziela-
nia zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony 
(art. 10 ust. 1). Stosownie do art. 10 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, 
zamawiający może udzielić zamówienia również w trybie negocjacji z ogło-
szeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki, 
zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej, ale tylko w przypadkach okre-
ślonych w ustawie.
W dziale II ustawy zatytułowanym „Postępowanie o udzielenie zamówie-
nia” zawarto postanowienia dotyczące sposobu prowadzenia postępowania, 
w tym m.in. jego przygotowania (art. 29–38), trybów udzielania zamówień 
(art. 39–81), wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 82–95) i dokumentowa-
nia postępowania (art. 96–98). W dziale IV (art. 139–151a) zawarto nato-
miast uregulowania dotyczące umów w sprawach zamówień publicznych, 
m.in. w zakresie: postanowień umownych, czasu trwania umowy, wypłaty 
wynagrodzenia i udzielania zaliczek, ustanawiania zabezpieczenia należy-
tego wykonania umowy, a także okoliczności uzasadniających unieważnie-
nie umowy.  
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)17 
wskazano enumeratywnie wymienione dokumenty, których można żądać 
od wykonawców. Są to m.in. dokumenty przestawiające wykaz robót 
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, wykaz dostaw lub usług, wykaz narzę-
dzi oraz wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamó-
wienia publicznego. 

17  Poprzednio obowiązywało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  
w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Wybór wykonawców



ZAŁĄCZNIKI

34

6.4.  Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1440, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 128, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1047, ze zm.).
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870, ze zm.).
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

9. 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).

10. 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).

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.).

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.).
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6.5. 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. Sejmowa Komisja Infrastruktury
9. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

10. Senacka Komisja Infrastruktury
11. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
12. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
13. Minister Infrastruktury i Budownictwa
14. Wojewoda warmińsko-mazurski
15. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
16. Starostowie województwa warmińsko-mazurskiego
17. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie województwa warmińsko-mazurskiego












