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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 

Kontroler Andrzej Sibierski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/53/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Kiwitach, Kiwity 28, 11-106 Kiwity (dalej: „Urząd” lub „Gmina”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Wiesław Tkaczuk – Wójt Gminy Kiwity (dalej: „Wójt”). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

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

Podstawą pozytywnej oceny jest w szczególności: 

− opracowanie planu rozwoju sieci dróg gminnych wraz z planem finansowania 
zadań drogowych, wymaganych art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r  
o drogach publicznych2 (dalej: „ustawa o drogach”),  

− prawidłowe zaplanowanie i wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
na drogach gminnych, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz warunków transportowych,   

− wybór wykonawców zadań inwestycyjnych z zachowaniem zasad określonych  
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3 
(dalej: „Pzp”), tj. uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

− rzetelne prowadzenie nadzoru nad zleconymi pracami oraz rozliczenie zadań  
z wykonawcami zgodnie z postanowieniami zawartych umów, 

− przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg gminnych 
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
zgodnie z art. 20 pkt 10 ustawy o drogach, 

− należyte wykonywanie obowiązków zarządcy drogi dotyczących zimowego 
utrzymania dróg, 

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

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

− nieprzeprowadzania okresowych kontroli (rocznych i pięcioletnich) stanu 
technicznego dróg gminnych stanowiących obiekty budowlane, wymaganych 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm.  
3 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 
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art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane4 
(dalej: „Prawo budowalne”), 

− nieprowadzenia do lipca 2016 r. książek drogi dla żadnej z 28 dróg gminnych, 
mimo obowiązku wynikającego z §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 tunelom5 
(dalej: „rozporządzenie w sprawie numeracji i ewidencji dróg”). 

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. Według stanu na koniec 2014 r. i 2015 r. łączna długość gminnych dróg 
publicznych wynosiła 66,7 km, w tym 26 km (39%) posiadało nawierzchnię 
utwardzoną6, a 40,7 km (61%) stanowiły drogi o nawierzchni nieutwardzonej7. 
Na koniec 2016 r. ich łączna długość zmniejszyła się do 65,41 km, z czego 
25,18 km (38,5%) było utwardzonych8, zaś 40,23 km (61,5%) – nieutwardzonych9. 
Ponadto, na terenie Gminy w ww. latach znajdowało się 175 km dróg wewnętrznych 
oraz dróg dojazdowych do pól. 

Zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o drogach, Wójt  sporządził w 2013 r. plan rozwoju 
sieci dróg gminnych wraz z planem finansowania zadań drogowych obejmujący lata 
2014-201810. Plan ten zawierał m.in.: 

− charakterystykę dróg na terenie Gminy, a także diagnozę stanu sieci dróg 
stwierdzając, że jest ona wystarczająca, bez potrzeby budowy nowych dróg, 
wskazano natomiast potrzebę modernizacji i remontu istniejącej infrastruktury 
drogowej, 

− klasyfikowanie dróg do przebudowy i remontów w oparciu o ocenę stanu 
technicznego dróg oraz wnioski w tym zakresie wpływające do Urzędu, 

− zakres potrzeb modernizacyjnych dróg, w tym wykonanie: nawierzchni 
ulepszonych lub bitumicznych, prawidłowego odwodnienia pasa drogowego, 
wzmocnienia nawierzchni dróg gruntowych oraz remontów lub przebudowy 
istniejących nawierzchni bitumicznych. 

W planie finansowania zadań drogowych wskazano m.in., że na cele związane 
z remontami i modernizacją dróg możliwe jest wykorzystanie przez Gminę środków 
w wysokości około 500 tys. zł rocznie i nie istnieje możliwość zwiększenia 
ich wysokości. W związku z tym, że szacowana wartość prac wynikających z planu 
rozwoju sieci dróg wynosiła 4.650 tys. zł (z tego 2.350 tys. zł w latach 2014-201711), 
wskazano na potrzebę pozyskiwania na ten cel środków zewnętrznych, 
nie określając ich wysokości. Założono także zrealizowanie wspólnie z Powiatem 
Lidzbarskim inwestycji na drogach zarządzanych przez ten powiat i znajdujących się 
na terenie Gminy w łącznej wysokości 4.550 tys. zł (z tego 2.050 tys. zł w latach 

                                                      
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. 
5 Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582. 
6 W tym drogi o nawierzchni bitumicznej – 9,4 km (14,1% wszystkich dróg) i drogi gruntowe – 16,6 km (24,9%). 
7 Dane na podstawie informacji przekazywanych przez Urząd GDDKiA. 
8 Drogi o nawierzchni bitumicznej – 9,39 km (14,4% wszystkich dróg) i drogi gruntowe – 15,79 km (24,1%). 
9 Dane zweryfikowane na podstawie książek dróg. 
10 Wprowadzony zarządzeniem Wójta nr 65/13 z 31 grudnia 2013 r. 
11 Modernizacja drogi Nr 118011N Kierwiny – Kobiela na odcinku 3,2 km (lata 2014-2015) – 1.200 tys. zł, modernizacja drogi 
Nr 118002N na odcinku Napraty – Krekole na odcinku 3,6 km (lata 2016-2017) – 1.000 tys. zł, modernizacja drogi Nr 118001N 
Samolubie – Krawczyki na odcinku 1,9 km (2017 r.) – 150 tys. zł. 
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2014-2017). We wszystkich ww. kwotach nie wyszczególniono zadań dotyczących 
projektowania inwestycji drogowych. Projekty realizowanych w latach 2014-2017 
(I kwartał) inwestycji dotyczących przebudowy i modernizacji dróg gminnych 
sporządzone zostały przez Urząd. 

W latach 2014-2017 (I kwartał) Gmina udzieliła Powiatowi Lidzbarskiemu dotacji 
w łącznej wysokości 141,8 tys. zł na realizację dwóch zadań na drogach 
znajdujących się na jej terenie. Były to: budowa chodnika przy drodze powiatowej 
nr 1946N Blanki – Kobiela w miejscowości Tolniki (zadanie zrealizowane 
w 2015 r.)12 oraz poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich do drogi 
wojewódzkiej nr 513 i siedziby gminy Kiwity (2016 r.).  

W badanym okresie sprawami związanymi z utrzymaniem dróg gminnych, 
ich ewidencją oraz remontami i inwestycjami drogowymi, zajmował się w Urzędzie 
kierowany przez zastępcę Wójta (posiadał wykształcenie wyższe magisterskie 
w zakresie geografii ze specjalnością nauczycielską) Referat Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Oświaty. W jego skład wchodziło 
m.in. stanowisko do spraw inwestycji, przetargów i utrzymania dróg.13 Do zadań 
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku (posiadał wykształcenie techniczne 
rolnicze w specjalności łąkarstwa) należało m.in.: 
− organizowanie przetargów na budowę, remonty, modernizację i utrzymanie 

dróg gminnych i mostów, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz 
regulacjami wewnętrznymi, 

− nadzór bieżący nad utrzymaniem letnim i zimowym infrastruktury drogowej 
i mostów, 

− prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, 

− współdziałanie z GDDKiA, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
i Zarządem Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim w sprawach 
związanych z utrzymaniem, budową i modernizacją dróg14. 

Ww. pracownicy, zajmujący się w Urzędzie sprawami w zakresie drogownictwa, 
nie posiadali uprawnień w specjalności inżynierii drogowej albo konstrukcyjno-
budowlanej oraz uprawnień audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także 
nie uczestniczyli w szkoleniach związanych z administrowania zasobem drogowym 
i zarządzaniem ruchem na drogach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-33) 

1.2. W badanym okresie Urząd przeprowadził trzy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie: 

• Modernizacji w 2014 r. drogi gminnej nr 118011N na odcinku Kierwiny – droga 
powiatowa nr 1418 w miejscowości Kobiela (zadanie pierwsze), którą  
sfinansowano ze środków własnych Gminy w kwocie 466,2 tys. zł. Wyboru 
wykonawcy, spośród trzech złożonych ofert, dokonano w trybie przetargu 
nieograniczonego, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena. 

• Przebudowy w 2016 r. drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 201  
w miejscowości Czarny Kierz w ciągu drogi gminnej nr 118015N (zadanie 
drugie) o łącznej wartości 102,2 tys. zł15. Zadanie to zostało finansowane  
dofinansowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotą 

                                                      
12 Zadania ujęte w planie rozwoju sieci drogowej. 
13 Regulamin organizacyjny Urzędu nadany zarządzeniem Wójta Nr 72/12 z 31 grudnia 2012 r., zmieniany zarządzeniami 
Wójta Nr 61/16 z 30 grudnia 2016 r. i Nr 11/17 z 28 lutego 2017 r. 
14 Ponadto, w zakresie swoich obowiązków pracownik ten posiadał także m.in. prowadzenie spraw w zakresie ochrony 
środowiska, spraw z zakresu prawidłowego utrzymania stosunków wodnych, przygotowanie i realizację inwestycji, 
modernizacji i remontów. 
15 W tym prace geodezyjne i wykonanie przepustów o łącznej wartości 4,3 tys. zł zrealizowane poza umową z głównym 
wykonawcą zadania, obejmującą prace o łącznej wartości 97,9 tys. zł. 
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50 tys. zł. Wykonawcę wybrano w trybie zamówienia ofertowego, w którym 
jedynym kryterium była najniższa cena. W postępowaniu tym zgłoszono trzy 
oferty. 

• Prac budowlanych na drodze gminnej nr 118002N, na odcinku od drogi 
powiatowej nr 1547N w miejscowości Napraty do drogi powiatowej nr 1549N 
w miejscowości Krekole o długości 3,655 km (zadanie trzecie). Na ich 
wykonanie, łącznej wartości 712,6 tys. zł, Gmina uzyskała dofinansowanie ze 
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Restrukturyzacji 
Obszarów Wiejskich w wysokości 453,4 tys. zł (63,6% wartości zadania)16. 
Oceny trzech złożonych ofert dokonano w marcu 2017 r. w oparciu o trzy 
kryteria: cena oferty brutto (waga 60%), okres gwarancji (30%) i doświadczenie 
wykonawcy (10%). Przed podpisaniem umowy wykonawca został zobowiązany 
m.in. do udokumentowania doświadczenia w zakresie wykonanych robót 
drogowych na odcinku min. 1000 metrów i o wartości min. 700 tys. zł oraz 
złożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
związanych z realizacją zadania określonego w tej umowie (operatorzy sprzętu 
mechanicznego, kierowcy i obsługa sprzętu mechanicznego)17. 

Wyboru wykonawców ww. zadań Urząd dokonał z zachowaniem zasad określonych 
w Pzp, w tym zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 
Złożone przez wykonawców oferty zawierały wszystkie dokumenty wymienione 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostały rzetelnie ocenione, zgodnie 
z ustalonymi kryteriami. Umowy podpisane przez Gminę z wykonawcami 
odpowiadały treści złożonych przez nich ofert. 

Zamiar wykonania wszystkich ww. inwestycji Urząd zgłosił do Starostwa 
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, dołączając do zgłoszeń określających 
rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin 
ich rozpoczęcia, szkice sytuacyjne i oświadczenia o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. Tym samym spełniony został wymóg określony 
w art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego. Prace związane z wykonaniem tych inwestycji 
rozpoczęto po upływie terminu określonego w art. 30 ust. 5 tej ustawy, tj. po 21 
lub 30 dniach od złożenia zgłoszenia18. Zadania pierwsze i trzecie zostały ujęte  
w ww. planie rozwoju sieci drogowej Gminy na lata 2014-2018. 

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki uszkodzenia lub zniszczenia przez inne 
podmioty dróg administrowanych przez Gminę. W tym czasie Gmina nie otrzymała 
od innych podmiotów środków na realizację zadań związanych z naprawą dróg 
uszkodzonych lub zniszczonych w związku z prowadzoną przez nie działalnością. 

(dowód: akta kontroli str. 34-130) 

Zadania inwestycyjne na drogach (pierwsze i drugie) zrealizowano zgodnie 
z postanowieniami umów zawartych z ich wykonawcami, w terminach określonych 
w  umowach, a także zgodnie z opracowanymi specyfikacjami technicznymi 
i dokumentacją projektową. W trakcie ich realizacji wykonawcy nie występowali 
o zmianę terminu wykonywanego zadania, zwiększenie jego wartości lub zmianę 
zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Nie wystąpiła także konieczność podjęcia 
działań dyscyplinujących wykonawców. 

W celu zapewnienia właściwej jakości robót w umowach z wykonawcami zawarte 
zostały zapisy dotyczące m.in. praw i obowiązków stron umowy, warunków odbioru 
prac (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) i płatności, zabezpieczenia 

                                                      
16 Umowa podpisana z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 sierpnia 2016 r. określała wysokość 
dofinansowania zadania na 626,2 tys. zł (63,6% jego wartości oszacowanej 984,1 tys. zł). Wniosek o przyznanie 
dofinansowania Gmina złożyła 30 marca 2016 r. 
17 Umowę z wykonawcą podpisano 24 marca 2017 r., a roboty rozpoczęto 30 marca 2017 r. 
18 Termin 21 dni dotyczy inwestycji rozpoczętych przed 31 grudnia 2016 r., a termin 30 dni – rozpoczętych po tej dacie. 
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należytego wykonania umowy, kar umownych, warunków gwarancji i rękojmi oraz 
odstąpienia od umowy. 
Zrealizowane prace na drogach zostały odebrane przez pracowników Urzędu, 
przedstawicieli Rady Gminy Kiwity i wykonawców, a także przedstawicieli instytucji 
współfinansujących ich wykonanie. W odbiorach uczestniczyli, w przypadku zadania 
pierwszego: Wójt i pracownik merytoryczny Urzędu odpowiedzialny za utrzymanie 
dróg, kierownik budowy oraz przedstawiciele wykonawcy, a w przypadku zadania 
drugiego: ww. pracownik merytoryczny Urzędu oraz przedstawiciele Rady Gminy  
w Kiwitach, wykonawcy i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego  
w Olsztynie. Prace zanikowe i ulegające zakryciu odebrane zostały przed 
ostatecznym zakończeniem realizacji ww. zadań przez zastępcę Wójta, pracownika 
merytorycznego Urzędu oraz przedstawicieli wykonawców. Wszystkie odbiory 
zostały udokumentowane protokolarnie, w tym też odbiory robót zanikających 
i  ulegających zakryciu. W wszystkich protokołach nie zgłoszono uwag odnoszących 
się do jakości wykonanych prac. 

Nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami w ramach ww. zadania pierwszego 
i drugiego sprawowali pracownicy Urzędu. Dla zadania trzeciego Gmina zapewniła 
taki nadzór, podpisując 24 marca 2017 r. umowę o pełnieniu funkcji inspektora 
nadzoru przy realizacji tego zadania z podmiotem zewnętrznym, posiadającym 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
drogowej. 

W wyniku realizacji w latach 2014 – 2017 (I kwartał) zadań dotyczących remontów, 
modernizacji i przebudowy dróg gminnych przebudowano 950 m drogi o nawierzchni 
żwirowej i wznowiono jej granice, wykonano remont nawierzchni bitumicznej drogi 
na powierzchni 2440 m2, położono nową nawierzchnię bitumiczną na drodze 
o powierzchni 2880 m2 oraz uzupełniono pobocza drogi o długości 530 m. 
Podkreślenia wymaga fakt, że remont i przebudowa nawierzchni dróg gruntowych 
(zadanie drugie i trzecie) zostały zaplanowane w sposób zapewniający 
przygotowanie do położenia w przyszłości na tych drogach nawierzchni bitumicznej, 
bez ponownego ponoszenia kosztów prac ziemnych koniecznych do przygotowania 
właściwej dla niej podbudowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 91-96, 98, 101-129, 131, 301-311) 

1.3. Urząd dokonał rozliczenia zadań pierwszego i drugiego w terminach 
oraz kwotach przewidzianych w umowach zawartych z wykonawcami, po uprzednim 
odbiorze wykonanych robót, potwierdzonym protokołem końcowego odbioru. 
Kruszywa i masa bitumiczna wykorzystane do wykonania prac drogowych przy 
realizacji zadania pierwszego zostały poddane badaniom przez wyspecjalizowane 
jednostki laboratoryjne. Do zakończenia kontroli NIK nie stwierdzono wad i usterek 
w pracach wykonanych w ramach ww. dwóch zadań. 

 (dowód: akta kontroli str. 101-129, 132-206) 

1.4. Dokonane w trakcie kontroli NIK oględziny drogi poddanej modernizacji  
w 2014 r. (zadanie pierwsze) oraz drogi przebudowanej w 2016 r. (zadanie drugie) 
wykazały m.in., że: 

− zmodernizowana droga posiadała nową nawierzchnię bitumiczną na trzech 
odcinkach o łącznej długości ok. 850 m, pozbawioną nierówności, pęknięć  
i ubytków – stwierdzono na nich zanieczyszczenia jezdni piaskiem na łącznej 
długości ok. 633 m (74,5%), a szerokość tych zanieczyszczeń wynosiła  
od ok. 40 cm do ok. 100 cm, 

− przebudowana droga o łącznej długości ok. 950 m, posiadała nawierzchnię 
gruntową utwardzoną żwirem, pozbawioną nierówności i ubytków, z poboczami 
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wyprofilowanymi w sposób zapewniający odprowadzanie wód roztopowych 
i opadowych oraz nie stwarzała zagrożenia dla korzystających z niej pojazdów. 

(dowód: akta kontroli str. 207-209) 

1.5. Z informacji uzyskanej w trakcie kontroli NIK od Komendanta Powiatowego 
Policji w Lidzbarku Warmińskim (dalej: „KPP”) wynika, że ww. inwestycje 
zrealizowane w latach 2014-2016 na drogach gminnych wpłynęły na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

(dowód: akta kontroli str. 210-218) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Wywiązywanie się z obowiązków zarządcy dróg i organizacja ruchu na 
drogach lokalnych 

2.1. W badanym okresie do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące 
niewłaściwego stanu technicznego dróg oraz dojazdów. 

(dowód: akta kontroli str. 219) 

2.2. W okresie od lipca do grudnia 2016 r. Urząd założył 28 książek drogi 
dla wszystkich 28 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 65,41 km, spełniając 
tym samym wymóg określony w §10 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji 
dróg. Cztery książki założono w lipcu, pięć w sierpniu, dziewięć we wrześniu, sześć 
w październiku, dwie w listopadzie i dwie w grudniu 2016 r. Wszystkie książki 
spełniały wymogi określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. 

W badanym okresie Urząd prowadził dzienniki objazdu drogi spełniające wymogi 
określone w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. Dzienniki te zawierały 
m.in. następujące informacje: numer ewidencyjny drogi, trasę i datę objazdu, 
zauważone usterki, braki i uszkodzenia, zalecenia pokontrolne, datę wykonania 
zalecenia oraz podpis osoby kontrolującej. W ramach przeprowadzania objazdów 
dróg Urząd realizował również obowiązek wynikający z art. 20 pkt 10 ustawy  
o drogach, tj. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów 
inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Szczegółowe zasady realizacji ww. obowiązków przez 
pracownika dokonującego objazdów dróg zostały uregulowane w zarządzeniu Wójta 
Nr 63/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. 

W latach 2014-2016 Urząd udokumentował przeprowadzenie objazdu 25 dróg 
gminnych. W ww. okresie liczba objazdów każdej z tych dróg wyniosła od jednego 
do pięciu (łącznie – 73 objazdy)19. Nie udokumentowano natomiast 
przeprowadzenia objazdu trzech dróg gminnych. 

Wójt wyjaśnił, że w ww. okresie każda z dróg była kilkukrotnie w ciągu roku 
kontrolowana przez upoważnionego do dokonywania ich objazdu pracownika 
Urzędu. Kontrole dotyczyły stanu technicznego dróg oraz potencjalnych zagrożeń 
dla ich użytkowników, a do dziennika objazdu dróg nie były wpisywane objazdy,  
w trakcie których nie stwierdzono zagrożeń i potrzeb remontowych.  

Zdaniem NIK do dziennika objazdu dróg powinny być wpisywane wszystkie 
dokonywane objazdy dróg, w tym również te, w trakcie których nie stwierdzono 
usterek, braków i uszkodzeń drogi oraz nie wydano związanych z nimi zaleceń. 

                                                      
19 W tym: na siedmiu drogach dokonano po jednym objeździe, na trzech – po dwa, na trzech – po trzy, na dziewięciu – po 
cztery i na trzech – po pięć objazdów. 
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Do lipca 2016 r. Urząd nie prowadził książek drogi żadnej z  28 dróg gminnych20, 
do sierpnia tego roku dla 24 takich dróg, do września dla 19, do października – 10, 
do listopada – czterech i do grudnia – dwóch. Było to niezgodne z § 10 
rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg, zgodnie z którym  książkę 
drogi prowadzi właściwy zarządca drogi oddzielnie dla każdego odcinka drogi oraz 
§ 9 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzania, stanowiącym, że ewidencja dróg obejmuje m.in. 
książkę drogi, której wzór określa załącznik nr 1 do tego rozporządzenia. Obowiązek 
prowadzenia takiej ewidencji przez zarządcę właściwego dla poszczególnych 
kategorii dróg wynika również z art. 10 ust. 11 ustawy o drogach. 
Wójt wyjaśnił, że było to związane z ograniczonymi możliwościami finansowymi 
Gminy, wpływającymi także na liczbę osób zatrudnionych w Urzędzie oraz 
wynikającego z tej sytuacji nadmiernego obciążenia innymi obowiązkami 
pracownika odpowiedzialnego m.in. za drogi gminne. Założenie ww. książek drogi 
stało się możliwe dopiero w 2016 r., po zatrudnieniu kolejnego pracownika, który 
przejął część jego dotychczasowych obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 220-228, 245-246, 297-300) 

W badanym okresie Urząd sporządzał roczne informacje o sieci dróg publicznych 
wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, o których mowa w § 2 pkt 1 
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 promach21. Informacje te 
przekazywał do GDDKiA w terminach określonych w § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, 
tj. do końca pierwszego kwartału roku następnego. 

(dowód: akta kontroli str. 229-244) 

W latach 2014-2017 (I kwartał) Urząd nie przeprowadzał okresowych kontroli stanu 
technicznego dróg gminnych stanowiących obiekty budowlane. Obowiązek ich 
przeprowadzania wynikał z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 Prawa budowlanego 
stanowiącego, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania 
poddawane przez właściciela lub zarządcę co najmniej raz w roku kontroli  
polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budowli narażonych na 
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących 
podczas użytkowania obiektów oraz co najmniej raz na pięć lat kontroli polegającej 
na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego. 

Wójt wyjaśnił, że jego zdaniem dla realizacji tego obowiązku niezbędne było 
w pierwszej kolejności założenie książek drogi, co nastąpiło dopiero w drugiej 
połowie 2016 r. Poinformował również, że kontrole ww. dróg zostaną zlecone 
do przeprowadzenia w drugim półroczu 2017 r. osobie posiadającej odpowiednie 
uprawnienia w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 247, 297-300) 

2.3. Przeprowadzone podczas kontroli NIK oględziny czterech losowo wybranych 
dróg gminnych, w tym dwóch o nawierzchni bitumicznej (nr 118012 N i nr 118013N 
o łącznej długości 5,63 km22) oraz dwóch o nawierzchni gruntowej utwardzonej  
(nr 118022N i nr 118025N o łącznej długości 4,88 km23) wykazały, że: 

− na drogach o nawierzchni bitumicznej na łącznie 17 odcinkach o długości 
ok. 3.809 m (67,7% długości dróg bitumicznych poddanych oględzinom) 
występowały pęknięcia nawierzchni, w tym połączone ze znaczącymi ubytkami 

                                                      
20 Nadania numeracji tym drogom dokonał Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 14 grudnia 2004 r. (uchwała 
Nr 62/290/04/II). 
21 Dz. U. Nr 67, poz. 583. 
22 60% dróg o nawierzchni bitumicznej, wg stanu na koniec 2016 r. 
23 30,9% dróg o nawierzchni gruntowej utwardzonej. 
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masy bitumicznej, na 15 odcinkach o łącznej długości ok. 1.799 m (32%) 
występowały zanieczyszczenia nawierzchni piachem i błotem o szerokości od 
ok. 30 cm do szerokości całej jezdni, a w sześciu miejscach znajdowały się 
wybrzuszenia nawierzchni o łącznej długości ok. 152 m (2,7%), 

− drogi gruntowe posiadały nawierzchnię utwardzoną, bez widocznych 
nierówności i ubytków oraz pobocza wyprofilowane w sposób zapewniający 
odpływ wód roztopowych i opadowych, 

− na wszystkich drogach poddanych oględzinom nie stwierdzono umieszczenia 
pionowego i poziomego oznakowania oraz urządzeń zapewniających 
bezpieczeństwo ruchu. 

Powołany na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli24 (dalej: „ustawa o NIK”) biegły w dziedzinie drogownictwa 
przeprowadził badania ww. dróg o nawierzchni bitumicznej i wydał opinie o ich 
klasie. I tak, stan nawierzchni drogi: 
− nr 118012N25 określił jako zły w zakresie nośności i kolein (w obu przypadkach 

klasa D, poziom krytyczny) oraz jako dobry w zakresie stanu powierzchni (klasa 
A, poziom pożądany), 

− nr 118013N26 - dobry w zakresie kolein i stanu powierzchni (w obu przypadkach 
klasa A, poziom pożądany) oraz zadowalający w zakresie nośności (klasa B, 
poziom pożądany). 

W badanym okresie (w marcu 2017 r.) miał miejsce jeden przypadek dochodzenia 
przez kierującego pojazdem roszczeń z tytułu uszkodzenia pojazdu na drodze 
gminnej. Dotyczył on uszkodzenia powstałego w wyniku uderzenia przez bryłę lodu 
podczas mijania z innym pojazdem. Firma ubezpieczająca Gminę od szkód 
powstałych na zarządzanych przez nią drogach ustaliła w kwietniu 2017 r., że nie 
istniały podstawy do przyznania odszkodowania. 

(dowód: akta kontroli str. 248-279) 

NIK zwraca uwagę, że znajdujące się na jezdniach zanieczyszczenia w postaci 
piachu i błota mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i mogą 
stać się przyczyną kolizji oraz wypadków drogowych. Zdaniem Izby 
zanieczyszczenia takie powinny być regularnie monitorowane i na bieżąco usuwane. 

2.4. W latach 2014-2017 (I kwartał) zadania związane z zimowym utrzymaniem 
dróg Urząd realizował we własnym zakresie. Zasady zimowego utrzymania dróg na 
terenie Gminy zostały zatwierdzone przez Wójta w listopadzie 2013 r. Ustalił on 
m.in.: 

• podział dróg na dwie grupy utrzymania, tj.: 
− I grupę obejmującą drogi publiczne z nadanymi numerami ewidencyjnymi 

oraz drogi wewnętrzne położone w zwartej zabudowie miejscowości, którym 
przydzielono VI standard odśnieżania, 

− II grupę dotyczącą dróg niepublicznych zabezpieczających dojazd 
do budynków mieszkalnych i gospodarstw, których odśnieżanie miało 
odbywać się po odśnieżeniu dróg zakwalifikowanych do I grupy, 

• zasady odśnieżania (m.in. dopuszczono możliwość przerw w komunikacji 
do 48 godzin po ustaniu zjawisk zimowych, a w przypadku wystąpienia 
ekstremalnych warunków pogodowych odśnieżenie tylko jednego pasa ruchu 
oraz nieprowadzenie czynnej akcji odśnieżania w porze nocnej, podczas 
obfitych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych), 

                                                      
24 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
25 Odcinek o długości 100 m od km 1+844 do km 1+944. 
26 Odcinek o długości 100 m od km 0+747 do km 0+847. 
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• zasady kierowania zimowym utrzymaniem dróg. 

Do odśnieżania dróg w pierwszej kolejności przeznaczono sprzęt znajdujący się 
w posiadaniu Gminy, a w sytuacjach intensywnych opadów śniegu uwzględniono 
wykorzystanie sprzętu znajdującego się w posiadaniu rolników i firm z terenu gminy.  

W latach 2014-2017 (I kwartał) Urząd nie dokonywał uzgodnień zjazdów z dróg 
gminnych z Lasami Państwowymi oraz ich jednostkami organizacyjnymi.  

W badanym okresie Urząd prowadził ewidencję księgową środków trwałych, w której 
ujęto wszystkie drogi gminne stanowiące obiekty budowlane. Do ewidencji tej 
wpisano również grunty znajdujące się pod wszystkim drogami gminnymi 
stanowiącymi drogi publiczne. 

(dowód: akta kontroli str. 280-293) 

2.5. W badanym okresie dla żadnej z dróg gminnych oraz dla żadnego ich odcinka 
nie ustalono stałej lub tymczasowej organizacji ruchu. W tym czasie do Urzędu 
nie wpłynęły wnioski innych podmiotów o ustalenie organizacji ruchu. 

Wójt wyjaśnił, że obowiązujące przepisy nie wymagają wprowadzania stałej 
organizacji ruchu na drogach gminnych. Stwierdził, że drogi takie, znajdujące się na 
terenie Gminy, obsługują przede wszystkim ruch związany z działalnością rolniczą 
jej mieszkańców, a oznakowanie skrzyżowań z drogami wyższej kategorii znajduje 
się w gestii ich zarządców. Jego zdaniem, w związku z małym natężeniem ruchu, 
brakiem zidentyfikowanych zagrożeń oraz przedmiotowych wniosków mieszkańców, 
instytucji i organizacji, nie zachodziła konieczność wprowadzania stałej organizacji 
ruchu.  

(dowód: akta kontroli str. 294, 322-324) 

2.6. W latach 2014-2017 (I kwartał) Urząd nie dysponował opracowaniami 
w zakresie identyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa drogowego na drogach 
administrowanych przez Gminę. Z informacji uzyskanej w trakcie kontroli NIK 
od KPP wynika, że w badanym okresie na drogach tych miało miejsce łącznie 
11 zdarzeń drogowych (pięć w 2014 r. oraz po trzy w 2015 r. i 2016 r.), z tego jedno 
na drodze o nawierzchni zaśnieżonej (2014 r.), jedno na nawierzchni 
zanieczyszczonej piaskiem (2014 r.) i dwa na nawierzchni z dziurami i wybojami 
(2015 r. i 2016 r.)27. W latach 2014-2017 (I kwartał) KPP nie kierowała do Urzędu 
wniosków o poprawę bezpieczeństwa i zmianę organizacji ruchu na drogach 
zarządzanych przez Gminę. 

W badanym okresie nie obowiązywały i nie były zawierane przez Urząd umowy 
na umieszczanie reklam w pasach drogowych dróg administrowanych przez Gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 210-218, 295-296) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność 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 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg gminnych 
stanowiących obiekty budowlane, wymaganych Prawem budowlanym. 

                                                      
27 W pozostałych siedmiu przypadkach KPP nie wniosła uwag dotyczących stanu nawierzchni dróg. Wszystkie ww. 11 zdarzeń 
miało miejsce na sześciu drogach oraz na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Kiwity. Z dziennika objazdu dróg prowadzonego 
przez Urząd wynika, że w badanym okresie dokonywano objazdów pięciu z tych dróg (od jednego do pięciu razy), stwierdzając 
za każdym razem usterki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (m.in. nadmierne zakrzaczenie poboczy i ubytki 
nawierzchni). Stwierdzone usterki, braki i uszkodzenia były na bieżąco usuwane. 
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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 wniosku pokontrolnego 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 13 czerwca 2017 r. 

  

 Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

 w Olsztynie 

Kontroler Andrzej Zyśk 
Andrzej Sibierski 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 
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zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


