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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/087 – Budowa i utrzymanie dróg lokalnych w województwie warmińsko-
mazurskim 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Adam Rączkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/44/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 

2. Adam Ruciński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/57/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Zarząd Powiatu - Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn 
(dalej: „Starostwo”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Małgorzata Chyziak, Starosta Powiatu Olsztyńskiego (dalej: „Starosta”), od dnia  
1 grudnia 2014 r. Poprzednio funkcję tę pełnił Mirosław Pampuch. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą w latach 2014-2017 
(I kwartał)2. 

Pozytywnie oceniono: 

− planowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych, 
które wpłynęły na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę 
warunków transportowych, 

− przeprowadzenie czterech, spośród pięciu skontrolowanych zamówień 
dotyczących zadań przebudowy dróg powiatowych z zachowaniem zasad 
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3 
(dalej: „Pzp”), tj. uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przy wyborze 
wykonawców, 

− uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych w wyniku zrealizowania zadań  
w zakresie przebudowy dróg powiatowych, 

− założenie książek dróg dla zarządzanych odcinków dróg powiatowych, 
wymaganych § 10 rozporządzenia 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 tunelom4, 

− realizację zimowego utrzymania dróg, 

− terminowe przekazywanie rocznych informacji o stanie sieci dróg publicznych do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej „GDDKiA”).  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Z uwzględnieniem okresów wcześniejszych i późniejszych jeżeli miało to wpływ na realizowane zadania. 
3 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 
4 Dz. U. Nr 67, poz. 582 (dalej: „rozporządzenie w sprawie ewidencji dróg publicznych”). 
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Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

− nieopracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej, o którym mowa  
w art. 20 pkt 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych5 (dalej „ustawa 
o drogach publicznych”),  

− nieprzeprowadzenia, wymaganych art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane6 (dalej: „ustawa Prawo budowlane), okresowych 
kontroli stanu technicznego wszystkich dróg powiatowych stanowiących obiekty 
budowlane, 

− nieujęcia w ewidencji środków trwałych prowadzonej dla budowli niektórych dróg 
powiatowych będących obiektami budowlanymi, 

− wystąpienia przypadków niezgodnego z zatwierdzonymi projektami organizacji 
ruchu oznakowania pionowego na niektórych drogach oraz umieszczania 
pionowych znaków drogowych poniżej minimalnej wysokości określonej  
w rozporządzeniu 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 
drogach7, 

− nieprzedłużenia, wbrew wymogowi art. 12a ust. 2 Pzp, w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane terminu składania 
ofert, pomimo zaistnienia przesłanki wskazanej ww. przepisem, 

− nierzetelnego prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji 
ruchu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach 
lokalnych oraz ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków transportowych 

1.1. W badanym okresie Zarząd Powiatu wykonywał obowiązki zarządcy dróg 
powiatowych przy pomocy Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie (dalej „PSD”). 
Zadania zaś dotyczące: rozpatrywania projektów organizacji ruchu i ich 
zatwierdzania, przechowywania tych projektów i prowadzenia ich ewidencji,  
a także kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych 
oraz urządzeń ruchu drogowego, ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu 
oraz kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów 
stałej organizacji ruchu przypisane były Wydziałowi Komunikacji i Transportu 
Starostwa. 
W latach 2014 – 2016 na terenie Powiatu Olsztyńskiego („Powiat”) znajdowały się 
drogi powiatowe o łącznej długości 858 km, z czego: 653 km (76,5%) posiadało 
nawierzchnię bitumiczną (asfaltową), 29 km (3,4%) - nawierzchnię utwardzoną 
(m.in. nawierzchnię betonową), a 176 km (20,5%) – nawierzchnię gruntową 
utwardzoną. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-83) 

1.2. W okresie objętym kontrolą wydatki inwestycyjne w zakresie budowy, 
przebudowy oraz utrzymania dróg na terenie Powiatu ujmowane były w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego oraz w planach finansowych PSD, 
sporządzonych na podstawie otrzymanych ze Starostwa informacji o ostatecznych 
kwotach dochodów i wydatków. Uwzględniały one m.in. przedstawione Zarządowi 

                                                      
5 Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm. 
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. 
7 Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, ze zm. 
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Powiatu przez PSD potrzeby inwestycyjne wynikające głównie z objazdów i kontroli 
okresowych stanu technicznego dróg oraz potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców 
i przedstawicieli gmin Powiatu. Potrzeby finansowe w tym zakresie ujmowano w ww. 
dokumentach na podstawie szacunków sporządzonych przez pracowników PSD 
oraz kosztorysów inwestorskich. Nakłady ujęte w planach finansowych podlegały 
weryfikacji w oparciu o wyniki rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych. W procesie planowania wydatków uwzględniano koszty sporządzenia 
dokumentacji projektowych, nadzorów inwestorskich oraz wykonania robót. 

(dowód: akta kontroli str. 84-85) 
Na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy, modernizacji i remontu dróg 
powiatowych oraz ich wykonanie, nakłady finansowe ujęte w planach finansowych 
PSD po zmianach wynosiły: 
− 13.116,9 tys. zł w 2014 r., z czego wydatkowano 12.959,0 tys. zł, w tym  

6.656,3 tys. zł stanowiły środki własne, 2.195,1 tys. zł – z budżetu państwa8, 
189,0 tys. zł – z Unii Europejskiej oraz 3.918,6 tys. zł od innych jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, 

− 7.384,4 tys. zł w 2015 r., z czego wydatkowano 6.590,1 tys. zł, w tym  
2.373,1 tys. zł stanowiły środki własne, 2.656,1 tys. zł –z budżetu państwa,  
1.095,9 tys. zł – dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego 
oraz 465,0 tys. zł – otrzymane od przedsiębiorcy na podstawie umowy zawartej 
przez Powiat,9 

− 6.835,8 tys. zł w 2016 r., z czego wydatkowano 6.106,6 tys. zł, w tym  
3.121,8 tys. zł – środki własne, 1.709,7 tys. zł – środki budżetu państwa oraz 
1.275,1 tys. zł - dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego), 

− 26.866,2 tys. zł w 2017 r.10, z czego do końca I kwartału ze środków własnych 
wydatkowano 1,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 86-89) 
W okresie objętym kontrolą Zarząd Powiatu, ani też PSD nie wywiązali się  
z określonych w art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych obowiązków zarządcy 
drogi w zakresie opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej na terenie 
Powiatu.  

Dyrektor PSD podał, że nie opracowano w latach 2014-2017 projektu planu rozwoju 
sieci drogowej Powiatu, gdyż ustawa o drogach publicznych nie wskazała jaki 
zakres danych powinien znaleźć się w takim dokumencie, ani też jaką formę 
powinien on posiadać. PSD nie otrzymała przy tym od Zarządu Powiatu wytycznych 
zobowiązujących do sporządzenia takiego opracowania. Dlatego też PSD  
w prowadzonej działalności wykorzystywała inne dokumenty. Za podstawowy 
uznawano przy tym sporządzoną w 2013 r. na zlecenie Starosty „Aktualizację 
Studium Modernizacji Dróg w Powiecie Olsztyńskim […]” zawierającą koncepcję 
modernizacji sieci dróg Powiatu. Pomocniczo korzystano ze sporządzonej na 
zlecenie Miasta Olsztyna „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna”, 
dotyczącej dróg na terenie Miasta Olsztyn i sześciu gmin Powiatu, które 
przewidziano do przebudowy i modernizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych („ZIT”). PSD sporządziła ponadto na zlecenie Komisji Gospodarki 
Rady Powiatu „Ocenę wpływu budowy obwodnicy Olsztyna na drogi powiatowe”,  
a także „Propozycje remontu dróg powiatowych na lata 2015 -2018”, którą 
przedłożono Zarządowi i Radzie Powiatu. 
                                                      
8 Przez środki budżetu państwa należy rozumieć dofinansowanie uzyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 
9 Umowa z 30 września 2015 r. o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1486N Labuszewo-Botowo 
[…].” 
10 W tym: 5.687,8 tys. zł – ze środków własnych, 5.469,5 tys. zł – dofinansowanie z budżetu państwa, 10.731,4 tys. zł – 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 4.977,5 tys. zł – dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego. 
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Starosta podała, że projekt planu rozwoju sieci drogowej Powiatu nie został 
opracowany jako odrębny dokument, gdyż plan ten wynika z Aktualizacji Studium 
Modernizacji Dróg w Powiecie Olsztyńskim […], Strategii Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Olsztyna, propozycji remontów na lata 2015-2018, źródła 
finansowania zadań realizowanych w ramach ZIT, a także wykazu przedsięwzięć, 
programów, zadań z udziałem środków Unii Europejskiej lub innych środków.  
Na podstawie tych dokumentów opracowano projekt uchwały Rady Powiatu11 
obejmujący „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020”.  
Z tych samych przyczyn nie opracowano planu finansowania budowy, przebudowy, 
remontu utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. 

(dowód: akta kontroli str. 90-185, 634-638, 856-866, 997-1025) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela jednak stanowiska wyrażonego w ww. 
wyjaśnieniach. Podane opracowania nie mogą zostać uznane za substytut projektu 
planu rozwoju sieci drogowej Powiatu, bowiem: 
•  „Propozycja remontu dróg powiatowych na lata 2015 -2018” dotyczy wyłącznie 

zadań remontowych, „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna” 
nie jest dokumentem sporządzonym przez zarządcę dróg powiatowych,  
a ponadto, podobnie jak „Ocena wpływu budowy obwodnicy Olsztyna na drogi 
powiatowe”, odnosi się tylko do dróg powiatowych położonych na terenie 
wybranych gmin Powiatu. 

• Aktualizacja studium modernizacji dróg w Powiecie Olsztyńskim nie określała 
kierunków rozwoju całej sieci dróg powiatowych i informacji o jej stanie, 
wskazując wyłącznie działania priorytetowe dla rozwoju Powiatu, w tym drogi 
rekomendowane do przebudowy. W opracowaniu tym, podobnie jak  
i w przypadku „Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020”, nie 
skonkretyzowano również aktualnych, ani też docelowych parametrów 
technicznych tych dróg. 

W uchwale Rady Powiatu z 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016-2033 wykazano m.in. zadania inwestycyjne przewidziane 
do realizacji w latach 2016–2020. Dotyczyły one przebudowy dróg powiatowych ze 
wskazaniem wysokości zaplanowanych środków na ten cel oraz okresu realizacji 
poszczególnych zadań.  

Z wyjaśnień Dyrektora PSD wynikało, że ww. dokument traktował jako wieloletnią 
prognozę finansowania zadań wynikających z ZIT. Uchwała ta powstała na 
podstawie opracowanych przez PSD dokumentów: „Źródła finansowania zadań 
realizowanych w ramach ZIT” i „Wykaz przedsięwzięć, programów, zadań  
z udziałem środków unijnych Unii Europejskiej lub innych środków”. 

Zdaniem NIK, wprawdzie w ww. uchwale wskazano wydatki na finansowanie 
inwestycji drogowych w poszczególnych latach, to jednak opracowanie projektu 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy o drogach 
publicznych, stanowi obowiązek zarządcy dróg (w przypadku dróg powiatowych jest 
nim Zarząd Powiatu). Należy również zauważyć, że wskazane w wyjaśnieniach 
Starosty Wieloletnia Prognoza Finansowa nie jest dokumentem strategicznym,  
o którym mowa w ustawie o drogach publicznych, lecz dokumentem opracowanym 
na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.12 

(dowód: akta kontroli str. 90-185) 

 

                                                      
11 Uchwała Nr XI/102/2015 z 18 grudnia 2015 r. 
12 Dz.U. z 2016 poz. 1870, ze zm.  
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1.3. W ramach współpracy z gminami Powiat zawierał m.in. umowy o dotacje,  
na podstawie których gminy partycypowały w kosztach drogowych zadań 
inwestycyjnych realizowanych przez PSD. Dofinansowanie to wykorzystano  
w realizacji 19 zadań inwestycyjnych polegających głównie na przebudowie dróg13 
(46,3% zrealizowanych inwestycji). 

(dowód: akta kontroli str. 186-202) 

1.4. W PSD zadania związane z zarządzaniem drogami powiatowymi wykonywały 
trzy obwody drogowe14 oraz wieloosobowe stanowisko utrzymania dróg. Spośród  
37 osób zatrudnionych w PSD na dzień 31 marca 2017 r., sześciu posiadało 
wykształcenie budowlane zawodowe lub wyższe w specjalnościach dotyczących 
dróg i mostów15. 

(dowód: akta kontroli str. 58-82, 203-211) 

1.5. W okresie objętym kontrolą Powiat zrealizował 41 zadań inwestycyjnych 
związanych z przebudową dróg powiatowych, na które wydatkowano ogółem 
24.991,9 tys. zł oraz 36 remontów dróg powiatowych za kwotę 1.703,9 tys. zł. 
Na realizację 15 zadań związanych z przebudową dróg i remontem chodnika 
uzyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 8.247,5 tys. zł, z czego na 13 zadań –  
z budżetu państwa16 w wysokości 6.560,8 tys. zł, na dwa – z budżetu środków Unii 
Europejskiej (1.506,9 tys. zł), a na jedno zadanie ze środków Unii Europejskiej  
i budżetu państwa (179,8 tys. zł). 

Analiza dokumentacji dotyczącej pięciu inwestycji17 polegających na przebudowie 
dróg powiatowych wykazała m.in., że: 

• Przed rozpoczęciem prac uzyskano wymagane pozwolenia na budowę (jedna 
inwestycja18) lub dokonano zgłoszenia robót (pozostałe cztery). Do wniosków  
o pozwolenie na budowę oraz zgłoszeń załączono wymagane dokumenty. 

• Roboty budowlane zlecono wykonawcom wyłonionym w wyniku postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych w trybie przetargu 
nieograniczonego. Kryteriami ocen ofert była cena19 lub cena i okres udzielonej 
gwarancji na wykonane roboty. Cztery postępowania przeprowadzono zgodnie  
z wymogami ustawy Pzp, m.in. z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji 
oraz równego traktowania wykonawców. Oceny spełnienia przez wykonawców 
postawionych warunków udziału we wszystkich postępowaniach dokonano na 
podstawie załączonych przez wykonawców do ofert wymaganych dokumentów  
i oświadczeń. Wszystkie umowy zawarte z wykonawcami wyłonionymi w wyniku 
rozstrzygnięć ww. postępowań odpowiadały swoją treścią złożonym ofertom,  
a także wzorom tych umów stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia („siwz”). 
                  (dowód: akta kontroli str. 212-439) 

                                                      
13 Wysokość środków dofinansowania uzyskanego przez Powiat na realizację inwestycji opisano w punkcie 1.5. wystąpienia. 
14 Nr 1 w Olsztynku, Nr 2 w Barczewie oraz Nr 3 w Dobrym Mieście. 
15 Wg stanu na 1 stycznia 2014 r. PSD zatrudniała 40 pracowników, w tym 11 posiadających wykształcenie budowlane – 
zawodowe lub wyższe.   
16 tj. z: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej.  
17 Dotyczyły one przebudowy: drogi powiatowej nr 1486 Labuszewo – Botowo na odcinku od km 1+941 do km 3+878 (zadanie 
3), drogi powiatowej nr 1407N na odcinku Światki – Żardeniki od km 5+270 do km 8+390 (Zadanie 3), drogi powiatowej nr 
1407N na odcinku Światki – Jonkowo (10,15 km), drogi powiatowej nr 1449N Podleśna – Jesionowo Etap I od km 5+838 do 
km 6+715 i Etap III od km 8+200 do km 8+913,03 oraz drogi powiatowej nr 1374N na odcinku droga krajowa 51 – Bartąg od 
km 0+570 do km 2+330 wraz z utwardzeniem pobocza drogi powiatowej nr 1372 na odcinku 11+324 do km 12+174 (zadanie 1 
i 2). 
18 Przebudowa drogi powiatowej nr 1374N na odcinku droga krajowa 51 – Bartąg wraz z utwardzeniem pobocza drogi 
powiatowej nr 1372 – dwie decyzje o pozwoleniu na budowę. 
19 Trzy zamówienia udzielone przed zmianą art. 91 ustawy Pzp, która weszła w życie 19 października 2014 r.  
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 
związane z przebudową drogi powiatowej nr 1407N na odcinku Świątki - Żardeniki20 
PSD (jako zamawiający), pomimo zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
dotyczącej przedmiotu zamówienia, wbrew wymogowi art. 12a ust. 2 ustawy Pzp nie 
przedłużył terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we 
wnioskach lub ofertach. Zmiana treści ogłoszenia została opublikowana  
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu upływu terminu składania ofert,  
tj. 11 marca 2016 r. 

Dyrektor PSD podał, że zmiana ogłoszenia w ocenie zamawiającego nie miała 
charakteru zmiany istotnej, ponieważ nie wprowadzała nowości w określeniu 
przedmiotu zamówienia. Jej zakres sprowadzał się bowiem do modyfikacji zapisu  
w sekcji „Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia” 
dotyczącego zmiany materiału, z którego miały zostać wykonane pobocza,  
tj. kruszywo naturalne zmieniono na kruszywo łamane. Zmiana ta wynikała  
z wcześniej udzielonych wykonawcom wyjaśnień i modyfikacji siwz, o czym 
zamawiający poinformował na swojej stronie internetowej w dniu 8 marca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 339-431, 997-1025) 

Zdaniem NIK prace polegające na wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa 
stanowiły jeden z elementów przedmiotu zamówienia opisanego w ogłoszeniu. 
Zmiana ogłoszenia dotycząca przedmiotu zamówienia mieści się zaś w katalogu 
zmian, które w art. 12a ust. 2 ustawy Pzp ustawodawca uznał za istotne, a więc jej 
dokonanie obliguje zamawiającego do wydłużenia terminu składania ofert. 
Zaniechanie realizacji tego obowiązku mogło bowiem ograniczyć potencjalnym 
wykonawcom możliwość złożenia ofert dostosowanych do dokonanych zmian 
przedmiotu zamówienia i prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania 
wykonawców.  

PSD w przypadku każdej z tych pięciu inwestycji zapewniła sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją robót przez osoby posiadające uprawnienia 
budowlane.21 W trakcie realizacji ww. inwestycji inspektorzy nadzoru zapewniali 
prawidłową realizację robót m.in. oceniając jakość robót i potwierdzając ich 
wykonanie stosownymi wpisami w dziennikach budowy. Uczestniczyli oni ponadto  
w czynnościach odbiorów końcowych. 

Roboty zrealizowano w pełnym zakresie i terminach określonych umowami 
zawartymi z wykonawcami, a wystawione przez nich faktury opłacono terminowo po 
uprzednim dokonaniu odbiorów końcowych. 

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji zbadanych pięciu zadań 
inwestycyjnych obejmowały m.in.: przebudowanie wraz z poszerzeniem istniejących 
nawierzchni dróg na łącznej długości 18,6 km, wykonanie poboczy,  
a także wykonanie chodników22, zatok autobusowych23 i ustawienie barier 
energochłonnych24. 

(dowód: akta kontroli str. 227-230, 245 - 263, 271-298, 323-338, 384-395, 440-476, 995-996) 

Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny dwóch przebudowanych dróg 
powiatowych25 wykazały m.in., że ich nawierzchnie były w dobrym stanie 
technicznym (bez ubytków i nierówności). W przypadku jednej z nich26 stwierdzono 

                                                      
20 Sprawa UD.262.16.2016.ZP. 
21 W przypadku czterech zadań nadzór inwestorski powierzono zewnętrznym podmiotom, a w jednym przypadku był on 
sprawowany przez pracownika PSD posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. 
22 Droga nr 1449 Podleśna – Jesionowo oraz nr 1374N na odcinku droga krajowa nr 51 – Bartąg. 
23 Droga nr 1449 Podleśna – Jesionowo, nr 1486N Labuszewo – Botowo oraz nr 1374N na odcinku droga krajowa  
nr 51 – Bartąg. 
24 Droga nr 1407 Świątki – Żardeniki. 
25 Drogi nr 1374N od km 1+010 do km 2+330 oraz nr 1407N od km 5+280 do km 8+390. 
26 Droga nr 1374N. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

występowanie pęknięć siatkowych na łącznej długości 11,5 m i szerokości około  
1 m. Dyrektor PSD wyjaśnił, że stwierdzone w toku oględzin uszkodzenia wynikają 
ze wzmożonego ruchu pojazdów budowy obwodnicy południowej Olsztyna.  
W czasie przeprowadzenia wraz z wykonawcą ostatniego przeglądu gwarancyjnego 
tej drogi nie stwierdzono takich uszkodzeń. Podał również, że przewidując 
możliwość powstania uszkodzeń w sytuacji zwiększenia ruchu pojazdów budowy 
obwodnicy Olsztyna, PSD zabezpieczyła interesy Powiatu, zawierając  
28 października 2016 r. z wykonawcą obwodnicy porozumienie, w którym 
przewidziano m.in., że uszkodzenia, które powstaną w trakcie eksploatacji drogi 
przez ww. wykonawcę obwodnicy zostaną przez niego naprawione. 

(dowód: akta kontroli str. 477-527, 997-1025) 

Z informacji uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli27 (dalej „ustawa o NIK”) od Zastępcy 
Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie wynika, że zadania inwestycyjne 
zrealizowane przez PSD w latach 2014-2017 (I kwartał) przyczyniły się do poprawy 
bezpieczeństwa i podniesienia standardów istniejącej infrastruktury drogowej. 

(dowód: akta kontroli str. 528-558) 

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

2. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy dróg 

2.1. W latach 2014-2017 (I kwartał) do PSD wpłynęło łącznie 125 wniosków 
dotyczących głównie niewłaściwego stanu technicznego nawierzchni dróg 
powiatowych.  

Analiza 10 spraw (8%) wykazała m.in., że wnioski składane były pisemnie lub  
za pomocą poczty elektronicznej przez Policję, wójtów i radnych gmin oraz 
mieszkańców miejscowości z terenu Powiatu i dotyczyły one w szczególności 
remontu nawierzchni dróg. Analizowane wnioski rozpatrzono zgodnie  
z art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego28, tj. nie później niż w ciągu miesiąca. Wskazane w nich 
uszkodzenia nawierzchni zostały usunięte poprzez wykonanie remontów 
cząstkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 559-560) 

2.2. W badanym okresie PSD przeprowadziła okresowe kontrole na 56 drogach 
powiatowych29 (spośród 95 dróg będących obiektami budowlanymi30) wymagane  
art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (kontrole raz na pięć lat). 
Analiza protokołów z tych kontroli dotyczących 10 dróg powiatowych wykazała, że 
kontrole te, zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 
obejmowały m.in. sprawdzenie stanu technicznego dróg i ich przydatności do 
użytkowania, a także ich estetykę oraz zostały wykonane przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane. Wydane zalecenia dotyczyły m.in.: uzupełnienia ubytków, 
wymiany warstw nawierzchni lub jej frezowania i przykrycia warstwą na ciepło, 
umocnienia poboczy, usunięcia roślinności, a także czyszczenia oznakowania.  
W przypadku trzech dróg zalecenia wykonano w całości, a w pozostałych siedmiu 
częściowo, przy czym dla czterech dróg realizacja zaleceń została ujęta w planie 
finansowym na 2017 r. W przypadku trzech dróg, prace związane z wykonaniem 
zaleceń pokontrolnych nie zostały natomiast ujęte w planach. Dyrektor PSD podał, 

                                                      
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
28 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. 
29 Ostatnią kontrolę przeprowadzono 2 czerwca 2016 r. 
30 Drogi posiadające nawierzchnię bitumiczną i utwardzoną inną niż bitumiczna. 
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że niezrealizowanie wszystkich zaleceń wynikało głównie z ograniczonych środków 
finansowych i istnienia pilniejszych potrzeb. Zadania dotyczące frezowania 
nawierzchni i przykrycia warstwą na gorąco na drodze nr 1446N oraz remontu 
chodnika na drodze 1464N, zostały ujęte w informacji o potrzebach inwestycyjnych  
i remontowych z 5 kwietnia 2017 r. na rok 2018, która będzie stanowić podstawę 
opracowania budżetu Powiatu i planu finansowego PSD na 2018 r. W wyniku 
przeoczenia wymagany kontrolą okresową remont uszkodzonych barier na drodze 
nr 1425N nie został ujęty w planach finansowych, ani też w informacji o potrzebach 
inwestycyjnych i remontowych na 2018 r.  

W latach 2014–2017 (do 31 marca) 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 o nawierzchni bitumicznej i utwardzonej innej niż bitumiczna nie została 
objęta kontrolami okresowymi stanu technicznego, których przeprowadzenie raz  
w roku było wymagane art. 62 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

Dyrektor PSD podał, że do 2014 r. nie wykonywano żadnych przeglądów dróg.  
Od 2014 r. z uwagi na niewystarczające środki finansowe sukcesywnie, w miarę 
posiadanych środków wykonywane są kontrole szczegółowe pięcioletnie. Stanowić 
będą one bazę do wykonania w przyszłości kontroli rocznych.  

Starosta podała, że z uwagi na ograniczone środki finansowe realizacja obowiązków 
wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego musiała następować etapami. 
Środki na przeglądy są ujmowane w budżecie Powiatu i w planach finansowych 
PSD, a ich przeprowadzanie następuje sukcesywnie, przy czym w pierwszej 
kolejności wykonywane są kontrole pięcioletnie, które zostaną wykonane do końca 
2017 r.  

Oszacowany w trakcie kontroli przez PSD koszt wykonania pozostałych kontroli 
okresowych, wymaganych ustawą Prawo budowlane, wynosi ogółem 82,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 561-633, 856-866, 997-1025, 1032-1047) 

2.3. Badanie dokonane na próbie 15 dróg powiatowych wykazało, że PSD, 
stosownie do wymogów § 10 i 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg 
publicznych, prowadził książki drogi oraz dzienniki objazdu tych dróg. We 
wszystkich zbadanych przypadkach drogi powiatowe zostały objęte objazdami, przy 
czym ich liczba była zróżnicowana w poszczególnych latach i wynosiła od trzech do 
24 objazdów rocznie.  
Stosownie do przepisów § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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,31 PSD terminowo sporządziła i przekazała do GDDKiA roczne 
informacje o sieci dróg publicznych, tj. do końca pierwszego kwartału danego roku, 
wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.  

(dowód: akta kontroli str. 639-646) 

2.4. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny czterech odcinków dróg 
powiatowych32 wykazały m.in., że były one przejezdne, przy czym: 

• Drogi o nawierzchni bitumicznej posiadały licznie występujące nierówności, 
ubytki nawierzchni,33 pęknięcia siatkowe, poprzeczne i podłużne, w tym  
z miejscowo postępującymi od krawędzi ubytkami warstwy ścieralnej, a także 

                                                      
31 Dz. U. Nr 67, poz. 583. 
32 W tym dwóch odcinków o nawierzchni bitumicznej – drogi: nr 1442N od km 7+178 do km 10+877 i nr 1370N od km 2+845 
do km 8+162 oraz dwóch o nawierzchni gruntowej – drogi: nr 1230N od km 5+452 do km 9+501 i 1368N od km 13+368 do km 
17+313. 
33 Wymiary ubytków nawierzchni w przypadku drogi nr 1442N wynosiły od 7 cm x 15 cm do 145 cm x 160 cm, a ich głębokość 
od 3 do 8 cm, a na drodze nr 1370N – od 22 cm x 23 cm do 66 cm x 140 cm, a ich głębokość od 2 do 7 cm. 
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ślady miejscowych napraw nawierzchni (łaty). W przypadku jednej z dróg34  
w dwóch miejscach stwierdzono zarwane krawędzie jezdni. 

• Drogi o nawierzchni gruntowej posiadały nierówności i koleiny, a na jednej  
z nich35 występowały elementy pojazdu (zniszczonego nadkola) oraz 
pozostawiony kontener do montażu na pojazdach ciężarowych. 

Biegły powołany na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o NIK dokonał oceny stanu 
nawierzchni ww. dróg posiadających nawierzchnię bitumiczną stosując klasy36 
przyjęte przez zarządcę dróg krajowych. I tak, odcinek drogi nr: 
− 1370N oceniono w zakresie stanu powierzchni, nośności i kolein, jako klasa „D”,  
− 1442N: stan powierzchni – klasa „C”, a nośność i koleiny – klasa „D”. 

Dyrektor PSD podał, że odcinki dróg nr 1370N i 1442N posiadają starą nawierzchnię 
z okresu sprzed ich przejęcia przez Powiat w 1999 r. Sukcesywnie, corocznie 
wykonywano na nich remonty cząstkowe emulsjami i grysami. Ujawnione w toku 
oględzin uszkodzenia powstały po okresie zimy 2016/2017 i do dnia wykonania 
oględzin PSD nie zdążyła wykonać napraw z uwagi na ograniczone zasoby kadrowo 
- sprzętowe oraz przedłużony okres zimowy. Dyrektor nadmienił przy tym, że 
naprawy nawierzchni tych dróg zostały zakończone w maju 2017 r. Drogi te zgodnie 
z wieloletnią prognozą finansową są ponadto planowane do przebudowy w latach 
2018-2019. 

PSD w toku kontroli NIK ustaliła właściciela kontenera pozostawionego na drodze nr 
1230N i decyzją z 13 czerwca 2017 r. wymierzyła karę w kwocie 1.780,00 zł.   

 (dowód: akta kontroli str. 477-765, 997-1025) 

W badanym okresie Starostwo i PSD nie wypłacało odszkodowań z tytułu 
uszkodzenia lub zniszczenia pojazdów spowodowanego niewłaściwym stanem 
technicznym dróg. Odszkodowania takie były natomiast wypłacane przez 
ubezpieczycieli, z którymi Starostwo zawarło polisy odpowiedzialności cywilnej 
zarządcy drogi. Odszkodowania wypłacono ogółem w 85 przypadkach (46% liczby 
zgłoszeń) w łącznej kwocie 103,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 766-772) 

2.5. W okresie objętym kontrolą za zimowe utrzymanie dróg powiatowych (dalej: 
„zud”) na terenie poszczególnych obwodów drogowych odpowiadali wyłonieni przez 
PSD w postępowaniach przetargowych wykonawcy, z którymi zawarto stosowne 
umowy. Zlecone usługi zud obejmowały utrzymanie dróg w przejezdności poprzez 
odśnieżanie pługami oraz zmniejszanie śliskości poprzez posypywanie materiałami 
uszorstniającymi. Ustanowione w umowach zasady związane z zud i nałożone na 
wykonawcę obowiązki dotyczyły m.in.: skierowania do wykonania zamówienia 
zaoferowanego sprzętu zgodnie z rodzajem i ilością wskazaną przez dyżurnego 
pracownika obwodu drogowego PSD („dyżurny PSD”), maksymalnego czasu 
wyjazdu do pracy na drodze (tj. 15 minut od chwili wydania polecenia przez 
dyżurnego PSD), stosowania określonych przez zamawiającego środków 
uszorstniających, a także przekazywania zamawiającemu po powrocie z drogi 
informacji o stanie jej nawierzchni. Jakość i ilość wykonanych usług była 
potwierdzana przez dyżurnego PSD. Na podstawie faktur wykonawców usług zud 
PSD w latach 2014-2017 (I kw.) wydatkowała ogółem 1.840,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 773-837) 

                                                      
34 Nr 1370N. 
35 Droga nr 1230N. 
36 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. 
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W latach 2014-2017 (do 31 marca) tytułem odszkodowań za uszkodzenie urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu, znaków drogowych oraz korpusu jednej z dróg PSD 
uzyskała odszkodowania w łącznej kwocie 23,7 tys. zł. Nie wystąpiły przy tym 
przypadki uzyskania odszkodowań z jednostek Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe. 

(dowód: akta kontroli str. 770-771) 

2.6. Spośród 95 dróg powiatowych będących obiektami budowlanymi w ewidencji 
księgowej środków trwałych prowadzonej przez Starostwo i PSD ujęto jako budowle 
62 drogi (61,4%).37 

W ewidencji księgowej środków trwałych prowadzonych przez ww. jednostki dla 
budowli nie ujęto 33 dróg powiatowych będących obiektami budowlanymi. Zgodnie 
natomiast z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości38, księgi rachunkowe powinny być prowadzone m.in. rzetelnie,  
tj. odzwierciedlać faktyczny stan majątkowy jednostki.  

Z wyjaśnień Starosty wynikało, że w przypadku ww. dróg w ewidencjach księgowych 
prowadzonych w Starostwie oraz w PSD ujmowano ww. drogi jako „grunty pod 
drogami” (konto 011 grupa 0).  

(dowód: akta kontroli str. 838-875, 856-866, 1026-1031) 

Zauważyć należy że powyższe 33 drogi były obiektami budowlanymi  
(m.in. posiadały nawierzchnię utwardzoną bitumiczną lub utwardzoną inną niż 
bitumiczna). W związku z tym powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych 
właściwej dla budowli.  

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

3. Organizacja ruchu na drogach lokalnych 

3.1. Dla 31 dróg powiatowych (30,7% ich ogółu) została ustalona stała organizacja 
ruchu, przy czym w okresie objętym kontrolą organizację ustalono dla 23 dróg. 
Ponadto, w tym okresie, na drogach powiatowych w 184 przypadkach wprowadzono 
tymczasową organizację ruchu, w związku z ich przebudową i remontami, a także  
w wyniku budowy, przebudowy i remontów innych dróg łączących się z drogami 
powiatowymi. 
Analiza dokumentacji ośmiu projektów stałej organizacji ruchu wykazała, że były one 
kompletne39. Projekty te zostały sporządzone przez pracowników PSD lub na 
zlecenie wykonawców robót, w związku z przebudową dróg i zgodnie z wymogami  
§ 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem40 zostały zaopiniowane przez 
właściwego komendanta powiatowego Policji oraz zatwierdzone przez Starostę lub 
Wicestarostę. 

(dowód: akta kontroli str. 876-884) 

3.2. Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu była prowadzona  
w formie tabelarycznej przez PSD do 2014 r.41, a następnie od 2015 r. przez 
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa.  

                                                      
37 Drogi ujęte odpowiednio: w Starostwie na koncie 011-02 („Środki trwałe – budynki, budowle i urządzenia inż.”)  oraz w PSD 
– konto 011-1-06 („Środki trwałe PSD Olsztyn-obiekty inżyn. – drogi powiatowe”). 
38 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm. 
39 M.in. zawierały: plan orientacyjny i sytuacyjny, opis techniczny z charakterystyką drogi oraz termin wprowadzenia organizacji 
ruchu. 
40 Dz. U. z 2017 r. poz. 784. 
41 PSD posiadał ewidencję dotyczącą projektów stałej organizacji ruchu. Nie posiadał natomiast ewidencji projektów 
dotyczących czasowej organizacji ruchu. 
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Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu za lata 2014–2017 nie 
zawierała danych dotyczących niektórych elementów wymaganych postanowieniami 
§ 9 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. I tak,  
w przypadku ewidencji projektów: 

− stałej organizacji ruchu (ogółem 139 pozycji zatwierdzonych projektów) nie 
odnotowano: w 114 pozycjach daty zatwierdzenia projektów, w jednej pozycji - 
terminu, w którym powinna zostać wprowadzona organizacja ruchu, a w 136 
pozycjach – rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej organizacji ruchu, 

− czasowej organizacji ruchu (220 pozycji), nie odnotowano: w 200 pozycjach 
daty zatwierdzenia projektów, w 5 pozycjach – terminu, w którym powinna 
zostać wprowadzona organizacja ruchu, w 219 pozycjach – rzeczywistego 
terminu zmiany istniejącej organizacji ruchu, a w 212 pozycjach brakowało 
przewidywanego terminu przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu. 

Pracownik Starostwa, prowadzący ewidencje zatwierdzonych projektów organizacji 
ruchu wyjaśnił, że nie zamieszczenie w nich wszystkich wymaganych danych 
wynikało z przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 885-981, 1026-1031) 

3.3. W badanym okresie pracownik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
wykonał 11 kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków 
drogowych. W wyniku czterech kontroli wydano PSD zalecenia dotyczące 
pionowego ustawienia pochylonych znaków drogowych oraz podniesienia znaków 
umieszczonych na niewłaściwej wysokości. Wszystkie te zalecenia zostały 
wykonane przez PSD. Analiza dzienników objazdów 15 dróg powiatowych wykazała 
ponadto, że pracownicy obwodów drogowych PSD w trakcie objazdów sprawowali 
kontrole stanu oznakowania zlokalizowanego na tych drogach, a ujawnione braki  
w oznakowaniu, uszkodzenia lub pochylenia znaków były usuwane na bieżąco. 

Z informacji uzyskanej w trybie art. w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK  
z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wynikało, m.in. że w okresie objętym 
kontrolą: 

• Na drogach Powiatu miało miejsce 207 zdarzeń drogowych, w tym m.in. 71 na 
drogach z nawierzchniami, w których znajdowały się dziury i wyboje, 14 – na 
drogach z koleinami i garbami, sześć – na drogach, których nawierzchnie były 
zanieczyszczone (m.in. błotem i piaskiem),42 

• Funkcjonariusze Policji złożyli do PSD 32 wnioski dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym cztery w zakresie poprawy 
nieprawidłowego oznakowania.  

Analiza sposobu załatwienia 22 wniosków Policji (w tym czterech dotyczących 
oznakowania) wykazała, że PSD podjęła działania w celu poprawy bezpieczeństwa, 
dokonując m.in. zmiany oznakowania i niezbędnych napraw nawierzchni. 

(dowód: akta kontroli str. 528-543, 982-994) 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny oznakowania na drogach powiatowych43 
wykazały m.in., że pionowe znaki drogowe było czyste, a w miejscach stanowiących 
strefy zamieszkania ustawione były znaki dotyczące m.in.: terenu zabudowanego, 
ograniczenia prędkości oraz inne znaki ostrzegawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 477-527, 647-744) 

                                                      
42 Pozostałe zdarzenia miały miejsca na drogach, na których znajdowały się powierzchniowo duże kałuże lub rozlewiska 
utrudniające ruch, a także na drogach, których nawierzchnie w miejscu zdarzenia lub bezpośrednio przed nim były oblodzone 
lub zaśnieżone. 
43 Opisanych w punkcie 2.4. wystąpienia. 
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Oględziny czterech dróg44 wykazały, że na odcinkach: 

• Trzech dróg (1374N, 1407N i 1370N) znajdowało się dziewięć pionowych 
znaków drogowych (w tym: trzy ostrzegawcze, dwa zakazu, cztery 
informacyjne) oraz jeden poziomy (przejście dla pieszych) nieujęte  
w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu. Z wyjaśnień Dyrektora PSD 
wynikało m.in., że trzy znaki znajdowały się w terenie przed przebudową drogi  
i w wyniku przeoczenia nie zostały ujęte w projekcie organizacji ruchu,  
zaś w przypadku pozostałych znaków kierownicy obwodów drogowych w wyniku 
przeoczenia nie poinformowali Dyrektora PSD o ich zamontowaniu. Z tej 
przyczyny nie podjęto działań w celu zmiany istniejących projektów organizacji 
ruchu. 

• Trzech dróg (1374N, 1407N i 1370N) – łącznie 27 znaków drogowych 
znajdowało się w innej lokalizacji niż określały to zatwierdzone projekty 
organizacji ruchu. Dyrektor podał, że odstępstwa od tych projektów wynikały  
z: tymczasowego montażu wielu znaków na jednym słupku z uwagi na brak 
wystarczającej liczby słupków (pięć znaków), umieszczenia znaków przez 
wykonawcę w miejscu sprzed realizacji robót, co zostało przeoczone przy 
odbiorze (cztery znaki), a także zmian lokalizacji znaków w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu (18 znaków), o których kierownicy obwodów drogowych 
nie poinformowali Dyrektora PSD. 

• Drogi nr 1370N – nie było, przewidzianych zatwierdzonym projektem stałej 
organizacji ruchu, trzech pionowych znaków drogowych (dwóch ostrzegawczych 
i jednego zakazu). Dyrektor PSD podał, że znaki te zostały skradzione. Ich brak 
z powodu przeoczenia kierownika obwodu drogowego PSD w Olsztynku nie 
został dostrzeżony i oznakowanie nie zostało uzupełnione. 

• Czterech dróg (1370N, 1374N, 1407N, 1442N) – 24 znaki znajdowały się na 
wysokości niższej niż wymagana załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach, tj. odpowiednio: trzy znaki znajdujące 
się wraz z innymi na jednej konstrukcji wsporczej zamocowano na wysokości od 
135 do 142 cm (podczas gdy zgodnie z ww. rozporządzeniem minimalna 
wysokość wynosi 150 cm), a 21 znaków umieszczonych pojedynczo na jednej 
konstrukcji wsporczej zamontowano na wysokości od 113 do 194 cm 
(wymagana wysokość min. 200 cm). 

Dyrektor PSD podał, że zamontowanie znaków drogowych na niższej wysokości 
niż wymagana wynikało z przeoczenia przy ich montażu i odbiorze robót od 
wykonawców. 

(dowód: akta kontroli str. 477-527, 647-744, 997-1025) 

Oględziny NIK wykazały również, że na odcinkach trzech dróg (1370N, 1407N, 
1442N): 

- nawierzchnie były zanieczyszczone m.in. ziemią i piaskiem, co w przypadku dróg 
nr 1370N i 1407N ograniczało czytelność poziomych znaków drogowych  
(np.: linii P-7b i linii P-12),   

- dwa pionowe znaki drogowe były zasłonięte przydrożną roślinnością (znak 
ostrzegawczy „oszronienie jezdni” na drodze 1442N oraz znak informacyjny 
„droga z pierwszeństwem” na drodze 1407N), a trzy inne (znaki ostrzegawcze na 
drogach 1442N i 1407N) były pochylone w stronę pobocza. Ponadto dwa 

                                                      
44 O numerach: 1370N, 1374N, 1407N i 1442N. 
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drogowskazy tablicowe oraz bariera energochłonna (na drodze 1442N) były 
uszkodzone. 

Dyrektor PSD podał, że nie poprawienie pochylonych znaków, jak również nie 
dokonanie cieć roślinności zasłaniającej znaki oraz zakupu nowych tablic i elementu 
bariery energochłonnej wynikało z przeoczenia kierowników obwodów drogowych. 
Zanieczyszczenia nawierzchni miały natomiast doraźny charakter i wynikały m.in.  
z warunków pogodowych oraz nanoszenia piasku i kruszywa z poboczy przez 
spływające wody opadowe.  Z uwagi na częstotliwość opadów i ograniczone zasoby 
kadrowe PSD nie była w stanie sprzątać wszystkich dróg bezpośrednio po opadach. 

(dowód: akta kontroli str. 477-527, 647-744, 997-1025)  

NIK zwraca jednak uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 20 pkt 4 ustawy  
o drogach publicznych, utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych należy do 
obowiązków ich zarządcy, a zanieczyszczenia takie ograniczają czytelność 
poziomych znaków drogowych i mogą wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

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

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Opracowanie projektu planu rozwoju sieci drogowej, stosownie do wymogu  
art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych. 

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

3. Zwiększenie nadzoru nad wykonywaniem przez PSD zadań w zakresie 
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w celu 
zapewnienia we wszystkich przypadkach zachowania zasad określonych  
w ustawie Pzp, uwzględniających równe traktowanie wykonawców. 

4. Podjęcie działań mających na celu ujęcie wszystkich dróg będących obiektami 
budowlanymi w ewidencji księgowej środków trwałych prowadzonej dla budowli. 

5. Zapewnienie ujmowania w prowadzonej ewidencji zatwierdzonych projektów 
organizacji ruchu wszystkich danych określonych w § 9 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

6. Dostosowanie dokumentacji organizacji ruchu do faktycznego oznakowania na 
zarządzanych drogach powiatowych. 

7. Umieszczenie pionowych znaków drogowych zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

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

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

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. 

  

  

Kontroler Dyrektor 
Najwyższej Izby Kontroli  
Delegatury w Olsztynie 
z up. p.o. Wicedyrektor 

Józef Bogdański 

Adam Raczkiewicz 
główny specjalista kontroli państwowej 
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