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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 Wojciech Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/55/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str.1-2)  

Jednostka 

kontrolowana 
Zarząd Powiatu - Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława 
(dalej: „Starostwo” lub „Powiat”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Polański, Starosta Powiatu Iławskiego (dalej: „Starosta”)  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność jednostki objętej kontrolą w badanym okresie2. 

Pozytywnie oceniono: 

− zaplanowanie i zrealizowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz 
uzyskanie zakładanych efektów rzeczowych, które wpłynęły na zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę warunków transportowych, 

− wybór wykonawców przebudowy dróg z zachowaniem zasad określonych  
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3, tj. uczciwej 
konkurencji i równego traktowania, 

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

− prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego wszystkich zarządzanych 
dróg powiatowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych4 oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne5, 

− prowadzenie książek dróg i dzienników objazdów dla wszystkich zarządzanych 
dróg powiatowych, 

− realizację zimowego utrzymania dróg, 

− prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

− nieopracowania do 11 kwietnia 2016 r. projektów planów rozwoju sieci 
drogowej, a także projektów planów finansowania budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 
wymaganych art. 20 pkt 1 i ustawy o drogach publicznych, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca  2017 r., z uwzględnieniem okresów wcześniejszych i późniejszych 
jeżeli miało to wpływ na realizowane zadania. 
3 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. (dalej: „ustawa Pzp”). 

4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, ze zm. (dalej: „ustawa o drogach publicznych). 
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. (dalej: „ustawy Prawo budowlane). 
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− wystąpienia przypadków niezgodnego z zatwierdzonymi projektami organizacji 
ruchu oznakowania pionowego na niektórych drogach, 

− umieszczenia pionowego znaku drogowego B-33 na wysokości niższej od 
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 drogach6, 

− powierzenia (do 15 stycznia 2015 r.) Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w 
Iławie zadań dotyczących zatwierdzania projektów organizacji ruchem, pomimo 
braku kompetencji do takiego działania. 

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. Rada Powiatu Iławskiego uchwałą z dnia 29 czerwca 2006 r.7 powierzyła 
Powiatowemu Zarządu Dróg w Iławie („PZD”) zadania dotyczące wykonywania 
obowiązków zarządcy dróg powiatowych, w tym m.in. pełnienie funkcji inwestora, 
utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń związanych  
z drogą, a także opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i projektów 
planów jej finansowania, prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów 
mostowych oraz okresowych kontroli ich stanu. Przedmiotem działania PZD było 
również wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach 
powiatowych i współdziałanie z gminami w zakresie realizacji zadań na tych 
drogach.  
                        (dowód: akta kontroli str.3-5) 

1.2. W okresie objętym kontrolą długość sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu 
wyniosła 530 km, w tym 444 km (83,8%) stanowiły drogi posiadające nawierzchnię 
utwardzoną (bitumiczną). Wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy oraz 
utrzymania dróg na terenie Powiatu ujmowane były w planach budżetowych PZD do 
realizacji w latach 2014-2017, przyjętych uchwałami Rady Powiatu. Zakres zadań 
ustalany był na postawie ocen stanu technicznego dróg przyznawanych  
w wyniku okresowych przeglądów obiektów. Typując zadania do realizacji 
uwzględniano też natężenie ruchu na drodze, jej znaczenie w układzie 
komunikacyjnym, bezpieczeństwo oraz płynność ruchu drogowego. Potrzeby 
finansowe Powiatu dotyczące ww. przedsięwzięć ujmowano w tych planach na 
podstawie szacunków opartych o kosztorysy inwestorskie, ceny rynkowe 
obowiązujące w danym czasie, wartość analogicznych zadań, dla których 
zakończono postępowania o udzielenie zamówienia, stopnia skomplikowania 
zadania oraz dostępności na rynku wykonawców w danej branży. Ostatecznie 
realizacja poszczególnych zadań uzależniona była od możliwości finansowych 
powiatu i pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.  

Według ww. planów (po zmianach) nakłady na poszczególne zadania inwestycyjne 
oraz opracowanie dokumentacji projektowej w kolejnych latach miały wynieść: 

− 12.296,5 tys. zł w 2014 r., z czego 3.261,7 tys. zł stanowiły środki własne 
Powiatu, 4.890,6 tys. zł środki z budżetu Unii Europejskiej, 1.273,2 tys. zł. środki  
z budżetu państwa oraz środki w ramach umów zawartych ze współpracującymi  
gminami,  

                                                      
6 Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. 
7 Załącznik do uchwały nr XXXIX/324/06 Rady Powiatu Iławskiego z 29 czerwca 2006 r. – statut PZD. 
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− 7.126,2 tys. zł w 2015 r., z czego 2.717,6 tys. zł stanowiły środki własne, 
2.855,3 tys. zł środki pochodzące z budżetu państwa i 1.553,1 tys. zł od 
współpracujących gmin,  

− 7.100,2 tys. zł w 2016 r., z czego 2.118,1 tys. zł stanowiły środki własne, 
2.940,6 tys. zł dotacje celowe z budżetu państwa oraz 2.041,6 tys. zł od 
współpracujących gmin, 

− 13.351,0 tys. zł w 2017 r., z czego 4.867,7 tys. zł stanowiły środki własne, 
6.464,9 tys. zł środki z budżetu państwa oraz 3.799,3 tys. zł od gmin. 

                     (dowód: akta kontroli str.6-8) 

1.3. W badanym okresie Powiat współpracował z trzema gminami (Iława, Susz  
i Lubawa) w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych. Zakres tej 
współpracy dotyczył głównie współfinansowania w kosztach wykonania robót 
drogowych 19 przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z przebudową dróg 
powiatowych i ich remontami oraz opracowywaniem dokumentacji projektowej. 
Według stanu koniec I kw. 2017 r. pomoc finansowa współpracujących jednostek 
wyniosła w tym zakresie 10.613,4 tys. zł. 
                      (dowód: akta kontroli str. 9-10) 

1.4. Zadaniami związanymi z wykonywaniem obowiązków zarządcy dróg oraz 
organizacji ruchu w PZD zajmowało się dziewięć osób, spośród których trzech  
posiadało uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej, konstrukcyjno-
budowlanej oraz konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg. Pracownicy tej 
jednostki uczestniczyli w szkoleniach m.in. związanych z prawnymi i jakościowymi 
aspektami budowy dróg samorządowych, administrowaniem zasobem drogowym 
oraz organizacją ruchu drogowego na drogach publicznych. 

                   (dowód: akta kontroli str. 11-19) 

1.5. Plan rozwoju sieci drogowej, zawierający również elementy finansowania 
przebudowy dróg na lata 2016-2025 został przyjęty przez Zarząd Powiatu 
Iławskiego 12 kwietnia 2016 r. Zamieszczono w nim m.in. dane dotyczące 
charakterystyki zarządzanych dróg, natężenia ruchu oraz stanu technicznego 
nawierzchni dróg powiatowych. Wyszczególniono także odcinki dróg powiatowych 
przewidziane m.in. do remontów, wzmocnienia lub przebudowy.  

Do 11 kwietnia 2016 r. Zarząd Powiatu nie wywiązał się z obowiązków dotyczących 
opracowania planu rozwoju sieci drogowej na terenie Powiatu, stosownie do 
wymogów art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, a także projektów planów 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów inżynieryjnych (art. 20 pkt 2 ww. ustawy).  

Dyrektor PZD wyjaśnił, że nieopracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie 
Powiatu, wiązało się m.in. z tym, że pogorszenie stanu technicznego nawierzchni 
wymagało realizacji inwestycji drogowej w ciągu kilku miesięcy, a co za tym idzie 
plan realizacji zadań musiał być aktualizowany w niedużych odstępach czasu. 
Natomiast niesporządzenie planu finansowego budowy dróg wiąże się z tym, że 
Powiat realizował wiele innych zadań niezwiązanych z utrzymaniem dróg, które 
generują znaczne koszty w związku z tym trudno było przewidzieć jakie środki 
finansowe w kolejnych latach można będzie przeznaczyć na drogi oraz jakie będzie 
wsparcie ze środków zewnętrznych. 

                  (dowód: akta kontroli str. 20-31) 
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1.5. W okresie objętym kontrolą zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg 
lokalnych, które Powiat zrealizował w następstwie rozstrzygnięcia postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych, dotyczyły: 

− przebudowy drogi powiatowej nr 1329N na odcinku od Iławy do Tynwałdu (dalej: 
„Zadanie 1”), 

− przebudowy drogi powiatowej nr 1307N Susz - Zalewo na odcinku Susz - 
Olbrachtówko (dalej: „Zadanie 2”), 

− przebudowy drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec - Gardzień na odcinku 
Laseczno - Ząbrowo oraz nr 1297N Różanki - Gulb na odcinku Gałdowo - DK16 
(dalej: „Zadanie 3”), 

− przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Susz nr 2830N ul. Prabucka, 
nr 2821N ul. Słowieńska, nr 1910N ul. Piastowska, Emilianowo - Krzywiec  
nr 1200N na odc. Krzywiec - Jakubowo Kisielickie (dalej: „Zadanie 4”), 

− przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa nr 1272N Targowisko 
Dolne - Rakowice, nr 1270N odc. Rakowice - Zajączkowo, nr 1216N  
w miejscowości Zajączkowo (dalej: „Zadanie 5”). 

W związku z wytypowaniem ww. zadań inwestycyjnych do realizacji Powiat ubiegał 
się o ich dofinansowanie. Zgłoszone projekty w ramach wszystkich zadań zostały 
zakwalifikowane do dofinansowania z budżetu państwa. I tak: 

− zadanie 1, 2, 3 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-
2015 w ramach umów zawartych z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniach 
26 czerwca 2014 r. i 25 czerwca 2015 r. na łączną kwotę 3.792,2 tys. zł, 

− zadanie 4 i 5 z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019 w ramach umów zawartych 6 czerwca 2016 r.  
z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na łączną kwotę 2.208,2 tys. zł (po zm.). 

                        (dowód: akta kontroli str.36-38) 

Przed rozpoczęciem prac polegających na przebudowie dróg powiatowych 
dokonano zgłoszeń robót organowi administracji architektoniczno-budowlanej.  
Do zgłoszeń załączono dokumenty wymagane postanowieniami art. 30 ust. 2 
ustawy Prawo budowalne, tj. projekty budowalne oraz oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością. Organ administracji architektoniczno-
budowlanej nie wzywał inwestora do uzupełnienia złożonej dokumentacji.  
Ww. inwestycje zostały rozpoczęte po upływie 30-dniowego terminu na wniesienie 
sprzeciwu do zgłoszenia, zgodnie z art. 30  ust. 5 ww. ustawy8. W każdym 
przypadku ustanowiono kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego 
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z art. 41 ust. 4 
ustawy Prawo budowlane na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych 
zawiadomiono właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie ich 
rozpoczęcia.  

Wpływ robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego (w myśl art. 20  
pkt 10a ustawy o drogach publicznych) określony w dokumentacji projektowej ww. 
przedsięwzięć wskazywał na zlikwidowanie istniejących zagrożeń wypadkowych  
w wyniku przebudowy dróg i konstrukcji ich nawierzchni, a także poprawę standardu 
użytkowania uczestnikom ruchu drogowego, w tym m.in. przedłużenie żywotności 
pojazdów i obniżenie istniejącego poziomu hałasu powodowanego przez te pojazdy. 

                      (dowód: akta kontroli str. 32-40) 

Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg powiatowych zlecono wykonawcom 
na podstawie pięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

                                                      
8 W brzemieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. 
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przetargu nieograniczonego. W wszystkich przypadkach kryterium wyboru oferty 
była cena i okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty. Wyboru wykonawców 
robót dokonano zgodnie z wymogami ustawy Pzp, tj. m.in. z zachowaniem zasady 
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Oferty uznane przez 
zamawiającego za niepodlegające odrzuceniu zostały rzetelnie ocenione. Oceny 
spełnienia przez wykonawców postawionych warunków udziału w tych 
postępowaniach dokonano na podstawie załączonych przez wykonawców 
wymaganych dokumentów i oświadczeń. 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. 

                     (dowód: akta kontroli str. 32-40) 

Zlecone zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg powiatowych 
realizowane były zgodnie z postanowieniami zawartych umów w zakresie terminów 
zakończenia poszczególnych etapów, zgodnie z ustalonymi harmonogramami robót. 
Wykonano je w pełnym zakresie i terminowo, zgodnie z dokumentacją projektową 
sporządzoną dla tych zadań.  
                        (dowód: akta kontroli str. 32-40) 

Rozwiązania w zakresie zapewnienia właściwej jakości robót zawarte w umowach  
z wykonawcami ww. przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczyły poddawania 
wykonanych elementów robót oraz materiałów próbom i badaniom sprawdzającym 
oraz przedstawienia atestów przez wykonawcę. Koszty wykonania tych czynności 
ponosił wykonawca w ramach zawartej umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego. Jakość wykonanych prac oceniono zgodnie z opracowanymi dla 
danego zadania specyfikacjami technicznymi, tj. stosownym wpisem inspektora 
nadzoru w dzienniku budowy oraz na podstawie otrzymanej dokumentacji 
powykonawczej.  

PZD w przypadku realizacji ww. pięciu zadań inwestycyjnych ustanowiło  inspektora 
nadzoru robót sanitarnych. Nadzór ten zlecono wykonawcom, z którymi zawarto 
umowy w tym zakresie na łączną kwotę 98,4 tys. zł. Inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego posiadali uprawnienia budowlane, a ich działania nadzorcze 
zapewniły prawidłową realizację robót przewidzianych umowami z wykonawcami.  
W trakcie realizacji ww. zadań m.in. oceniali jakość wykonanych robót, protokolarnie 
potwierdzali wykonanie robót, a także dokumentowali ich przebieg robót  
w dziennikach budowy. W toku realizowanych zadań inwestycyjnych nie wystąpiły 
sytuacje uzasadniające podjęcie wobec wykonawców działań dyscyplinujących. 

                       (dowód: akta kontroli str. 32-40) 

W wyniku realizacji ww. pięciu zadań inwestycyjnych osiągnięto następujące efekty 
rzeczowe: 

• Zadanie 1 – Przebudowa odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej długości  
7.200 m; m.in. wykonano podbudowę i warstwę nawierzchni bitumicznej do 
szerokości 5,5 m wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa 
(barierami ochronnymi, balustradami) oraz elementami ulic z kostki betonowej 
(zatoka postojowa i zjazdy), 

• Zadanie 2 – Przebudowa odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej długości  
4.915 m; m.in. wykonano podbudowę i warstwę nawierzchni bitumicznej na całej 
długości do szerokości 5,5 m, 

• Zadanie 3 – Przebudowa dwóch odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej  
o długości 5,1 km i 1,9 km, m.in. wykonano warstwę bitumiczną do szerokości 
5,5 m oraz zjazdy na drogi boczne, 
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• Zadanie 4 – Przebudowa czterech odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej  
o długości 5,930 km, wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz zjazdy na drogi 
boczne, 

• Zadanie 5 – Przebudowa trzech odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej  
o długości 6,057 km wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz zjazdy na drogi 
boczne. 

                     (dowód: akta kontroli str. 32-40) 

Zrealizowane zadania zostały rozliczone zgodnie z postanowieniami umów 
zawartych z wykonawcami. Przy realizacji tych umów komisje, w których 
uczestniczyli m.in. pracownicy PZD, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 
przedstawiciele wykonawcy, dokonały odbiorów końcowych. Odbiory te nie 
wykazały wad i usterek. Dokonane płatności odpowiadały kwotom określonym  
w zawartych umowach z wykonawcami i zostały rozliczone w terminie  
(po dokonaniu odbioru). Nie wystąpiły przypadki skutkujące naliczeniem 
wykonawcom kar umownych.  

W przypadku prowadzenia ww. przedsięwzięć z wykorzystaniem środków 
pochodzących z budżetu państwa (zadania 1, 2, 3 z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 oraz zadania 4 i 5 z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019), ich rozliczenia  
dokonano zgodnie z warunkami umów o dofinansowanie, tj. m.in. po przedłożeniu 
stosownego wniosku o wypłatę dotacji. 
                        (dowód: akta kontroli str. 32-40) 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny dróg powiatowych przebudowanych 
w ramach Zadania 1 wykazały m.in., że ich nawierzchnia nie posiadała ubytków.  
Wykonane roboty drogowe były zgodne z dokumentacja projektową w zakresie 
charakterystycznych elementów drogi, tj. rodzaju nawierzchni, chodniki, miejsc 
postojowych oraz innych elementów ulic. Drogi te wyposażone zostały  
w oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa: oznakowanie poziomie, przejścia dla 
pieszych, linie warunkowego zatrzymania, linie bezwzględnego zatrzymania, 
oznakowanie pionowe, punktowe elementy odblaskowe oraz bariery ochronne 
stalowe jednostronne. 

Z informacji uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia  
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli9 od Komendanta Powiatowego Policji 
w Iławie wynikało, że przebudowa dróg pozytywnie wpłynęła na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miała na to wpływ zmiana nawierzchni jezdni, 
budowa chodników, wyznaczenie przejść dla pieszych oraz budowa zatok 
autobusowych. 
                      (dowód: akta kontroli str. 41-61) 

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 PZD wpłynęło łącznie 90 wniosków 
dotyczących głównie niewłaściwego stanu technicznego dróg powiatowych oraz 
dojazdów. Analiza 20 losowo wybranych wniosków (22,2%) wykazała m.in., że  
składane były przez wójtów, radnych gmin oraz mieszkańców Powiatu, a zgłaszane 
potrzeby dotyczyły w szczególności remontu nawierzchni odcinków dróg, usunięcia 
nierówności i ubytków oraz budowy i naprawy chodników, w tym m.in.  

                                                      
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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w miejscowościach Targowisko, Mortęgi, Matyki oraz Gramoty. Wnioski te zostały 
rozparzone w terminach zgodnych z art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego10, tj. nie później niż w ciągu miesiąca. 
Podjęte zostały także działania w sprawie realizacji tych wniosków (np. wykonano 
remonty nawierzchni masą na gorąco oraz emulsjami i grysami, dowieziono 
kruszywa, wyrównano nawierzchnie drogi równiarką samojezdną oraz umieszczono 
w planie wydatków zadania związane z przebudową dróg). 
                     (dowód: akta kontroli str. 62) 

2.2. PZD prowadził okresowe kontrole (m.in. z udziałem przedstawiciela Komendy 
Powiatowej Policji w Iławie) w odniesieniu do wszystkich zarządzanych dróg, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa  
w art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych. Zakres tych kontroli dotyczył 
oznakowania pionowego i poziomego, stanu nawierzchni dróg i poboczy, rowów, 
odwodnienia i zieleni. Stwierdzone usterki wymagające prac konserwacyjnych ze 
względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, tj. ubytki w nawierzchni  
i uszkodzenie oznakowania pionowego, zostały na bieżąco naprawione. Kontrole te 
udokumentowano protokołami z lustracji dróg powiatowych. PZD prowadził również 
okresowe kontrole stanu technicznego wszystkich administrowanych dróg, 
będących obiektami budowlanymi, wynikające z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
budowalne. Przeglądy te prowadzone były przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia budowlane. Zakres przeprowadzonych kontroli uwzględniał elementy 
obiektów określone w ww. artykule, w tym dotyczące nawierzchni dróg, poboczy, 
przydroży, odwodnienia, zieleni oraz oznakowania. Stwierdzone w ich wyniku 
ustalenia i zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. 

                         (dowód: akta kontroli str. 74-97) 

Wg stanu na koniec I kwartału 2017 r. PZD, wykonując powierzone przez Radę 
Powiatu obowiązki zarządcy drogi, stosownie do wymogów § 10 i 11 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 tunelom11, prowadził 
książki drogi dla wszystkich 87 zarządzanych dróg, oraz dzienniki ich objazdu. 
Wszystkie zarządzane odcinki dróg objęte zostały ww. objazdami. I tak, liczba 
dokonanych objazdów dróg wyniosła 265 w 2014 r., 251 w 2015 r., 256 w 2016 r. 
oraz 62 w I kwartale 2017 r.  

PZD terminowo sporządził i przekazał do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad roczne informacje o sieci dróg publicznych, tj. do końca pierwszego 
kwartału danego roku, wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Spełniony więc 
został wymóg określony w § 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.12 
                   (dowód: akta kontroli str. 65-76, 98-111) 

2.3. Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny czterech odcinków dróg 
powiatowych, w tym dwóch o nawierzchni bitumicznej oraz pozostałych  
o nawierzchni gruntowej13 wykazały m.in., że: 

• Drogi o nawierzchni bitumicznej były przejezdne, ale posiadały podłużne  
i poprzeczne spękania siatkowe, zwłaszcza w strefie krawędziowej, nierówności 

                                                      
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. 
11 Dz. U. Nr 67, poz. 582. 
12 Dz. U. Nr 67, poz. 583. 
13 Drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinkach: Wikielec - Karaś (o długości ok. 2,5 km) i Matyki - Gramoty (ok. 2,2 km) oraz 
drogi o nawierzchni gruntowej na odcinkach: Gardzień - Starzykowo (ok. 2,2 km) i Segnowy - Nejdyki (ok. 2 km). 
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i sfalowania, a także ubytki i ślady po ich wypełnieniu mieszanką mineralno-
asfaltową oraz miejscowo zdeformowane pobocza. Na drogach występowały 
również koleiny.  

• Nawierzchnie dróg o nawierzchni gruntowej posiadały punktowe zaniżenia  
i nierówności. 

Biegły powołany na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o NIK dokonał oceny stanu 
nawierzchni ww. dróg posiadających nawierzchnię bitumiczną stosując klasy14 
przyjęte przez zarządcę dróg krajowych. I tak, odcinek drogi: 

− Iława - Karaś oceniono w zakresie: stanu powierzchni – klasa „A” oraz nośności 
„B” i  kolein – klasa „C”, 

− Frednowy – Dziarny : stan powierzchni i nośność „C” i koleiny – klasa „B”. 

                 (dowód: akta kontroli str.41-55,112-127, 129-144) 

W badanym okresie wystąpiło 28 przypadków dochodzenia przez kierujących 
roszczeń z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów z uwagi na niewłaściwy 
stan techniczny dróg. Dziewięć spraw zostało rozstrzygniętych na korzyść 
kierujących na kwotę ogółem 22,9 tys. zł, która wypłacona została poszkodowanym 
przez ubezpieczyciela. 

                             (dowód: akta kontroli str.128 ) 

2.4. W okresie objętym kontrolą za zimowe utrzymanie dróg w Powiecie odpowiadali 
wyłonieni przez PZD w postępowaniach przetargowych wykonawcy,  
z którymi zawierano stosowne umowy na odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na 
drogach powiatowych. Ustanowione zasady związane z tym utrzymaniem dróg  
i nałożone na wykonawcę obowiązki dotyczyły m.in. odśnieżenia jezdni, w miejscach 
zasp odśnieżenia jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek. W badanym okresie 
wykonawcy rzetelnie wywiązali się ze zleconych im zadań.  

                           (dowód: akta kontroli str.145-161)  

W latach 2014-2017 (I kwartał) PZD nie uzgadniał  projektów przebudowy 
istniejących zjazdów na drogi leśne na terenie Powiatu zlokalizowanych w ciągu 
dróg powiatowych.  

2.5. Spośród 87 zarządzanych odcinków dróg ,41 zostało ujętych jako środki trwałe  
w ewidencji księgowej Powiatu na kwotę ogółem 75,6 mln zł. Główna Księgowa PZD 
uzasadniła brak zaewidencjonowania wszystkich zarządzanych odcinków dróg 
czasochłonną i kosztowną  procedurą mająca na celu wykazanie wartości środków 
trwałych będących drogami powiatowymi w ewidencji księgowej Powiatu. Podała 
również, że PZD prowadzi działania zmierzające do wyceny zarządzanej 
infrastruktury drogowej. Dysponując ograniczoną kwotą wydatków w planie 
finansowym i ograniczoną liczbą zatrudnionych osób, podjęto jednak działania 
mające na celu wycenę wszystkich administrowanych dróg. Planowany termin 
zakończenia tych działań określono na koniec listopada 2017 r.  

                  (dowód: akta kontroli str. 150, 159-161) 

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

3. Organizacja ruchu na drogach powiatowych 

3.1. Dla wszystkich 87 dróg powiatowych ustalona została stała organizacja ruchu, 
która określała m.in. lokalizację znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  

                                                      
14 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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a także opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze. 
Analiza dokumentacji trzech projektów organizacji ruchu odcinków dróg 
powiatowych15 wykazała m.in., że dokumentacja ta była kompletna. 

W okresie objętym kontrolą sporządzono 84 projekty stałych organizacji na 
zarządzanych drogach powiatowych. Projekty te zostały sporządzone przez 
pracowników PZD oraz Starostwa.  

                         (dowód: akta kontroli str. 162-191) 

Do 15 stycznia 2015 r. Dyrektor PZD zatwierdził 22 projekty stałej organizacji ruchu 
na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Iławskiego z 30 października 2012 r. 
do załatwiania spraw należących do zarządcy dróg określonych ustawą Prawo  
o ruchu drogowym16. Należy jednak zaznaczyć, że PZD został powołany przez Radę 
Powiatu jako jednostka mająca realizować zadania z zakresu zarządu drogi 
określone w ustawie o drogach publicznych. Natomiast kwestia właściwości 
organów zarządzających ruchem, w tym starosty została uregulowana w art. 10 ust. 
1 - 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym17. Do zadań 
starosty w tym zakresie należy m.in. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie 
przedłożonych projektów organizacji ruchu (§  3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem18). 
Starosta Powiatu Iławskiego na tę okoliczność wyjaśnił, że przekazanie tej 
kompetencji Dyrektorowi PZD wynikało z przyjętej wówczas interpretacji przepisów 
prawnych oraz ogólnej praktyki w tym zakresie. Ponadto założono że PZD zatrudnia 
osoby, które posiadają optymalne przygotowanie i doświadczenie zawodowe w tym 
zakresie.  
Od 27 lutego 2015 r. projekty są zatwierdzane przez Starostę Powiatu Iławskiego. 
                          (dowód: akta kontroli str.172-190) 

3.2. PZD wykonywał obowiązki określone w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach, dotyczące kontroli prawidłowości zastosowania  
i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją 
ruchu, w wyniku oględzin dróg powiatowych oraz przeglądów oznakowania na 
terenie Powiatu w ramach objazdów, a także rocznych przeglądów obiektów 
budowlanych. Jednostka ta prowadziła ewidencję zatwierdzonych projektów 
organizacji ruchu, według zasad określonych w § 9 ww. rozporządzenia,  
tj. z uwzględnieniem m.in. wnioskodawcy, charakteru organizacji ruchu oraz numeru 
drogi i jej kilometrażu. 

W badanym okresie wprowadzono łącznie 175 tymczasowych organizacji ruchu. 
Okoliczności, które o tym zdecydowały dotyczyły budowy przyłączy kanalizacyjnych, 
gazowych, elektrycznych (58 organizacji) oraz budowy, przebudowy lub remontów 
dróg i zjazdów (82), a także imprez masowych i zawodów sportowych (21). Do PZD 
wpływały również wnioski innych jednostek (m.in. 93 z urzędów gmin i miast oraz  
15 osób fizycznych) o zmianę organizacji ruchu na drogach. W wyniku ich 
rozpatrzenia przychylono się pozytywnie do oznakowania fragmentów dróg, 
skrzyżowań, zamontowania luster drogowych, negatywnie zaś odniesiono m.in. do 
umieszczenia progów zwalniających, zainstalowania barier ochronnych oraz 

                                                      
15 Drogi powiatowe: Segnowy - Wikielec, Frednowy - Dziarny oraz Iława - Karaś. 
16 Od dnia 27 maja 2014 r. obowiązywała zmieniona uchwała Zarządu Powiatu Iławskiego w sprawie upoważnienia do 
załatwiania spraw w zakresie zarządu drogami powiatowymi. 
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 128, ze zm. 
18 Dz.U. z 2017 r. poz. 784 (dalej: „rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach”). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

ograniczenia prędkości na odcinkach dróg pomiędzy miejscowościami.  
W ww. okresie do PZD  wpłynęło osiem wniosków Policji w powyższym zakresie. 

             (dowód: akta kontroli str.162-190, 192-2016) 

3.3. Bieżący nadzór nad stanem oznakowania zlokalizowanego na zarządzanych 
drogach powiatowych dokonywano w ramach obowiązkowych objazdów tych dróg 
wykonywanych przez kierownika obwodu drogowego PZD. Ujawnione braki 
dotyczące oznakowania pionowego usuwane były w wyniku zainstalowania nowych 
znaków i uzupełnienia ich przez pracowników obwodu drogowego jednostki oraz 
corocznego odnowienia oznakowania poziomego znajdującego się w ciągu dróg  
i ulic na terenie Powiatu. Działania podejmowane przez PZD w zakresie 
zniwelowania stwierdzonych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 
dotyczyły systematycznego kontrolowania stanu oznakowania pionowego i napraw  
oraz wymiany tego oznakowania.  

Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od 
Komendanta Powiatowego Policji w Iławie wynikało, że w okresie objętym kontrolą 
na drogach powiatowych w Powiecie Iławskim miało miejsce 12 zdarzeń drogowych, 
które zaistniały na drogach z ubytkiem nawierzchni oraz koleinami i garbami na 
nawierzchni. Z informacji wynikało również, że w okresie objętym kontrolą  
skierowano siedem wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego m.in. dotyczących postawienia znaków pionowych ograniczających 
prędkość oraz wycięcia drzew odgraniczających widoczność.  

Wszystkie wnioski zgłoszone przez Komendanta Powiatowego Policji w Iławie 
zostały pozytywnie rozpatrzone. 

  (dowód: akta kontroli str.56-61,196-207) 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny oznakowania na drogach powiatowych 
(opisanych w pkt. 2.3 wystąpienia) wykazały m.in., że w miejscach stanowiących 
strefy zamieszkania ustawione były znaki pionowe dotyczące np. ograniczenia 
prędkości, terenu zabudowanego oraz inne znaki ostrzegawcze. Stan techniczny 
oznakowania pionowego oraz poziomego był dobry. Znaki drogowe pionowe były 
kompletne i należycie utrzymane. Ustawione były w wymaganej odległości od skrajni 
jezdni oraz nie zasłaniały się wzajemnie. W pasie drogowym nie zlokalizowano 
reklam. 
                    (dowód: akta kontroli str.129-144) 

Na dwóch odcinkach dróg powiatowych Wikielec - Karaś oraz Mątyki - Gramoty  
(o nawierzchni bitumicznej):  

• Znajdował się jeden znak pionowy A-4 nieprzewidziany w zatwierdzonym 
projekcie organizacji ruchu sporządzonym dla odcinka drogi Mątyki – Gramoty. 

• W jednym przypadku pionowy znak drogowy B-33 (ograniczenie prędkości do 
40 km/h) umieszczony na jednej konstrukcji wsporczej ze znakami D-42 i E-17a, 
umiejscowiony został na wysokości 130 cm, co było niezgodne z wytycznymi 
określonymi w punkcie 1.5.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, stosownie do zapisów którego wysokość umieszczenia znaków  
w takim przypadku wynosi min. 150 cm. 

• W dwóch przypadkach pionowe znaki drogowe (D-42 i D-43) znajdowały się  
w terenie w innym miejscu, niż to było przewidziane w projekcie stałej 
organizacji ruchu (faktyczne przesunięcie znaków wynosiło od 175 do 185 m  
w odniesieniu do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu). 

• W jednym przypadku brak było przy drodze pionowego znaku (D-15) 
przewidzianego w stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi Wikielec – Karaś. 
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Kierownik Obwodu Drogowego w PZD wyjaśnił, że niezgodności znaków pionowych 
w terenie ze znakami przewidzianym w projektach stałej organizacji ruchu wynikały 
z przeoczenia i zostaną niezwłocznie usunięte.    

              (dowód: akta kontroli str.129-144) 

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

IV. Wnioski 

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

1. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie organizacji ruchu do 
faktycznego oznakowania na zarządzanych drogach powiatowych, a także 
ustawienie pionowych znaków drogowych na wymaganej wysokości. 

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 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. 
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