
 
 

 
 

 
 
LWR.410.024.01.2020 
 
 

 
Pan 
Tadeusz Krzakowski 
Prezydent Miasta Legnicy 
 
Urząd Miasta Legnica 
pl. Słowiański 8 
59-220 Legnica 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 

 
P/20/038 – „Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” 

 
 

 
  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Legnica 

pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, zwany dalej „Urzędem” lub „UML” 

 

Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy, od dnia 29 lipca 2002 r. 
(akta kontroli str. t.1./5-10) 

 

1) Struktura organizacyjna podmiotów zaangażowanych w realizację zadań na 
rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2) Ocena sposobu finansowania zadań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

3) Ocena wpływu realizowanych działań na stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

 

2018 – 20201 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

Grzegorz Niemczyk,  główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWR/130/2020 z dnia 18 września 2020 r. 

(akta kontroli str. t.1/1-2) 

 

                                                      
1 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 30 listopada 2020 r. Kontrolą mogą być również 
objęte dokumenty wytworzone wcześniej bądź później, niezbędne dla realizacji celu kontroli. 
2 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Prezydent Miasta Legnicy utworzył w ramach struktury organizacyjnej Urzędu 
Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym, który realizował w jego imieniu zadania 
organu zarządzania ruchem drogowym na drogach miejskich Legnicy. W ramach 
tego wydziału funkcjonowało Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem 
Publicznym, które m.in. wspomagało bieżące zarządzanie miejskim ruchem 
drogowym oraz monitorowało jego przebieg. Pracownicy realizujący te zadania 
posiadali odpowiednie wykształcenie, przeszkolenie oraz doświadczenie zawodowe, 
a stan zatrudnienia był adekwatny do realizowanych zadań. Projekty organizacji 
ruchu wpływające do Urzędu były rozpatrywane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem4 i w terminach określonych w ustawie z dnia                        
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego5. Prezydent Miasta 
Legnicy posiadał wiedzę na temat potrzeb w zakresie finansowania zadań z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Legnicy. Urząd przeprowadzał analizy 
potrzeb w zakresie środków finansowych niezbędnych do skutecznej realizacji 
zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd prowadził właściwy 
nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu drogowego w zakresie jego 
bezpieczeństwa. Kontrole prawidłowości wykonania zadań technicznych 
wynikających z realizacji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu 
przeprowadzone były we wszystkich badanych przypadkach oraz w określonych 
terminach. Pozytywnie należy ocenić podejmowanie przez Urząd pozostałych 
działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 
drogach miejskich Legnicy, w szczególności z wykorzystaniem systemu ITS. 
Niemniej jednak ogólną ocenę pozytywną obniża nieprzeprowadzenie kontroli 
prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich 
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji 
dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na 
części dróg miejskich Legnicy w 2018 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

 

„RML” – Rada Miejska Legnicy, „ZDM” – Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, „KMP” 
– Komenda Miejska Policji w Legnicy, „WZRD” – Wydział Zarządzania Ruchem 
Drogowym Urzędu Miasta Legnicy, „CZRiTP” – Centrum Zarządzania Ruchem 
i Transportem Publicznym, „ITS” / „ZSZRiTP” – Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (system ITS7), „BRD” – 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, „SEWiK” – System Ewidencji Wypadków 
i Kolizji. 

 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 
ocenę w formie opisowej. 
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 784.  
5 Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.  
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 
cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie 
opisowej. 
7 ITS (ang: Intelligent Transportation System) – Inteligentny System Transportowy. 

OCENA OGÓLNA 

Słownik pojęć 
i skrótów 
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[1]   Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1200), zwana dalej: „ustawą o NIK”, 

[2]   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 110, ze zm.), zwana dalej: „ustawą PoRD”, 

[3]   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r.                       
poz. 470, ze zm.), zwana dalej: „ustawą o drogach publicznych”, 

[4]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333,                
ze zm.), zwana dalej: „Prawem budowlanym”, 

[5]   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2020 r. poz.256, ze zm.), zwana dalej: „KPA”, 

[6]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), zwane dalej: 
„rozporządzeniem w sprawie zarządzania ruchem”. 

 

1. Struktura organizacyjna podmiotów zaangażowanych               
w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 
1.1. W Legnicy nie powołano rady ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, do zadań 
której należałaby realizacja na terenie miasta Legnicy działań adekwatnych do 
działań Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego8 na obszarze 
województwa dolnośląskiego. W Legnicy nie powołano również miejskich centrów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(akta kontroli str. t.1/171-172) 
1.2. W Urzędzie działania dotyczące obszaru zarządzania ruchem drogowym na 
drogach publicznych miasta Legnicy realizował Wydział Zarządzania Ruchem 
Drogowym. Do zadań WZRD, według Regulaminu organizacyjnego UML9, należało: 
1) rozpatrywanie projektów oraz wniosków organizacji ruchu drogowego; 
2) przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
3) opracowanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu 

drogowego uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzanych analiz 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

4) zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji 
ruchu drogowego; 

5) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu drogowego; 
6) opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych; 
7) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków 

drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu drogowego; 

8) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi 
organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją, Strażą 
Miejską i innymi jednostkami; 

9) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny; 

                                                      
8 Artykuł 140g i art. 140h ustawy PoRD. 
9 Zarządzenie Nr 132/UM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 września 2017 r. w sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Legnica (ze zm.). 

Akty prawne 
dotyczące 

kontrolowanej 
działalności  

 
OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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10) analizowanie stanu i uwarunkowań, ocena i planowanie potrzeb związanych 
z zarządzaniem ruchem drogowym; 

11) uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwiązań 
komunikacyjnych; 

12) opiniowanie projektów i rozwiązań mających wpływ na ruch drogowy i jego 
bezpieczeństwo; 

13) udział w radach technicznych w trakcie opracowania dokumentacji; 
14) wykonywanie obowiązków koordynatora ds. ruchu rowerowego; 
15) prowadzenie spraw związanych z analizami bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
16) eksploatacji i utrzymanie Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem 

Publicznym. 

Zakres zadań realizowanych przez WZRD korespondował z katalogiem zadań 
organu zarządzającego ruchem określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
zarządzania ruchem. 

(akta kontroli str. t.1/51-131) 

Szczegółowy zakres działalności WZRD został określony w Regulaminie 
organizacyjnym tego Wydziału10. 

(akta kontroli str. t.1/132-139) 

W ramach WZRD w badanym okresie funkcjonowało Centrum Zarządzania Ruchem 
i Transportem Publicznym. Komórka ta zajmowała się m.in.: 
1) nadzorem nad pracą systemów wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (system ITS): sterowania 
ruchem drogowym, zarzadzania transportem publicznym oraz informacją 
pasażerską, nadzoru wizyjnego, przejazdu na czerwonym świetle, wykrywania 
zdarzeń drogowych, informacji dla kierowców, czasów przejazdu; 

2) zarządzaniem ruchem drogowym i transportem publicznym z wykorzystaniem 
dostępnych aplikacji oraz strategii i scenariuszy organizacji ruchu; 

3) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń dotyczących awarii na 
skrzyżowaniach podłączonych do systemu zarządzania ruchem; 

4) monitorowaniem stanu technicznego urządzeń; 
5) przyjmowaniem zgłoszeń oraz przekazywaniem informacji z i do Policji, Straży 

Miejskiej oraz służb ratunkowych; 
6) przeprowadzaniem analiz warunków ruchu w zakresie sterowania ruchem 

drogowym; 
7) wykonywaniem raportów w zakresie sterowania i zarządzania ruchem 

drogowym; 
8) modelowaniem, symulacją oraz optymalizacją potoków ruchu kołowego 

i pieszego w ramach analiz komunikacyjnych w zakresie sygnalizacji świetlnych; 
9) przeprowadzaniem kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania 

znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz urządzeń sygnalizacji 
świetlnych i ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu; 

10) przeprowadzaniem kontroli wykonania zadań technicznych wynikających 
z zatwierdzonych projektów organizacji ruchu; 

11) rozpatrywaniem i wykonywaniem projektów organizacji ruchu. 
(akta kontroli str. t.1/132-139) 

                                                      
10 Zarządzenie Nr 14/UM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym. 
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W Regulaminie organizacyjnym WZRD określono limit zatrudnienia dla tego 
Wydziału na poziomie dziewięciu etatów, w tym: 
1) dyrektor wydziału – jeden etat; 
2) kierownik CZRiTP – jeden etat; 
3) stanowisko ds. stałej organizacji ruchu drogowego - jeden etat; 
4) stanowisko ds. czasowych organizacji ruchu drogowego – jeden etat; 
5) stanowisko ds. sygnalizacji świetlnych i sterowania ruchem drogowym – jeden 

etat; 
6) stanowisko ds. obsługi aplikacji ITS w CZRiTP – trzy etaty; 
7) stanowisko ds. komunikacji rowerowej (oficer rowerowy) – jeden etat. 

(akta kontroli str. t.1/132-139) 

Według stanu na dzień kontroli11, w WZRD było zatrudnionych ośmiu pracowników, 
w tym: 
1) dyrektor wydziału;  
2) główny specjalista ds. stałej organizacji ruchu drogowego;  
3) inspektor ds. czasowych organizacji ruchu drogowego;  
4) inspektor ds. sygnalizacji świetlnych i sterowania ruchem drogowym; 
5) kierownik CZRiTP; 
6) inspektor ds. obsługi aplikacji ITS w CZRiTP;  
7) podinspektor ds. obsługi aplikacji ITS w CZRiTP;  
8) inspektor ds. komunikacji rowerowej. 

(akta kontroli str. t.1/233-257) 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli UML wyjaśniła, że w WZRD od dnia                      
15 kwietnia 2020 r. był jeden wakat na stanowisku ds. obsługi aplikacji ITS                           
w CZRiTP. W związku z epidemią COVID-19 wszystkie nabory na stanowiska 
urzędnicze w UML zostały wstrzymane. Rekrutacja na wakujące stanowisko została 
rozpoczęta w dniu 23 września 2020 r. Stosunek pracy z nowym pracownikiem 
został nawiązany w dniu 2 listopada 2020 r. 

(akta kontroli str. t.2/142-170) 

Wszyscy pracownicy WZRD, zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2020 r., posiadali 
pisemne zakresy obowiązków, przyjęte przez nich do wiadomości i potwierdzone 
własnoręcznym podpisem. Jedyną osobą w WZRD posiadającą upoważnienie do 
realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem drogowym był Dyrektor Wydziału. 
Był on upoważniony przez Prezydenta Miasta Legnicy12 m.in. do: 
1) zatwierdzania projektów organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych; 
2) podpisywania korespondencji dotyczącej zarządzania ruchem drogowym na 

drogach publicznych w Legnicy; 
3) opiniowania geometrii drogi w projektach budowlanych; 
4) prowadzenia kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu; 

5) uzgadniania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego organizowanych 
procesji, pielgrzymek lub innych imprez na drogach publicznych o charakterze 
religijnym; 

                                                      
11 Tj. 6 października 2020 r. 
12 Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713, ze zm.) oraz art. 268a KPA. 
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6) kontroli merytorycznej danych zawartych w dokumentach, w tym 
w dokumentach księgowych, w zakresie działania Wydziału; 

7) wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Legnicy decyzji z zakresu administracji 
publicznej dotyczących zadań powiatu wynikających z ustawy PoRD. 

(akta kontroli str. t.1/142-167, 233-257) 

Pracownicy WZRD, realizujący zadania organu zarządzającego ruchem, posiadali 
odpowiednie wykształcenie, przeszkolenie13 oraz doświadczenie zawodowe 
adekwatne do zajmowanego stanowiska. 

(akta kontroli str. t.1/142-167, 233-257) 

U badanym okresie do UML złożono do rozpatrzenia: 
1) projekty stałej organizacji ruchu – w liczbie 30914, z których: zatwierdzono – 

28215, odrzucono – 2516 oraz zaopiniowano – dwa17. 
2) projekty czasowej organizacji ruchu – w liczbie 44718, z których: zatwierdzono – 

33519, odrzucono – 9920 oraz zaopiniowano – dziewięć21. 

W analizowanym okresie do UML nie składano do rozpatrzenia uproszczonych 
projektów organizacji ruchu. Sprawami projektów stałej organizacji ruchu zajmował 
się w WZRD jeden pracownik22. Podobnie sprawami projektów czasowej organizacji 
ruchu zajmował się jeden pracownik23. 

(akta kontroli str. t.1/140-141, 233-249) 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Prezydenta Miasta Legnicy sprawował 
zarząd nad ruchem drogowym na 477 publicznych drogach miejskich Legnicy 
o całkowitej długości 274,4 km, w tym: jednej drodze krajowej (8 ulic) o długości                
8,2 km, dwóch drogach wojewódzkich (sześć ulic) o łącznej długości 13,4 km,                   
25 drogach powiatowych (48 ulic) o łącznej długości 54,8 km oraz 449 drogach 
gminnych (503 ulice) o łącznej długości 198,0 km.  

(akta kontroli str. t.1/141) 

1.3. Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Miasto Legnica posiadało 
zatwierdzoną organizację ruchu drogowego dla 342 (63,2%) ulic spośród 541, dla 
których organem zarządzającym ruchem był Prezydent Miasta Legnicy. 

(akta kontroli str. t.1/258-281) 

Jak wyjaśniła Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy, na 199 ulicach miasta Legnicy 
nie wprowadzano zmian w organizacji ruchu z uwagi na wysokie koszty ich 
sporządzenia. Dyrektor WZRD pismem z dnia 14 czerwca 2016 r. wystąpił do ZDM 
z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przedłożenia do zatwierdzenia 
projektów organizacji ruchu dla brakujących odcinków dróg publicznych 
zarządzanych przez ZDM. Jednakże ze względu na koszty niezbędne do zlecenia 
wykonania wszystkich projektów organizacji ruchu oraz dużą liczbę innych zadań 
i obowiązków pracowników ZDM, uniemożliwiających wykonanie tych projektów 

                                                      
13 W latach 2018-2020 (I półrocze) pracownicy WZRD uczestniczyli łącznie w 18 szkoleniach 
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego lub inżynierii ruchu drogowego (osiem osób). 
14 Z czego w 2018 r. – 126, w 2019 r. – 145 oraz w 2020 r. (I półrocze) – 38. 
15 Z czego w 2018 r. – 110, w 2019 r. – 134 oraz w 2020 r. (I półrocze) – 38. 
16 Z czego w 2018 r. – 14, w 2019 r. – 11. 
17 Z czego w 2018 r. – dwa. 
18 Z czego w 2018 r. – 162, w 2019 r. – 194 oraz w 2020 r. (I półrocze) – 91. 
19 Z czego w 2018 r. – 105, w 2019 r. – 155 oraz w 2020 r. (I półrocze) – 75. 
20 Z czego w 2018 r. – 50, w 2019 r. – 35 oraz w 2020 r. (I półrocze) – 14. 
21 Z czego w 2018 r. – siedem, w 2019 r. – dwa. 
22 Zakres czynności stanowiska ds. stałej organizacji ruchu był określony w regulaminie 
organizacyjnym WZRD. 
23 Zakres czynności stanowiska ds. czasowych organizacji ruchu był określony w regulaminie 
organizacyjnym WZRD. 
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w ramach bieżącej pracy nie zrealizowano kompleksowego opracowania 
i zatwierdzenia wszystkich brakujących projektów. Środki finansowe przeznaczane 
są w pierwszej kolejności na niezbędne zadania inwestycyjne i utrzymaniowe 
wpływające również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tych 
zadań wykonywane są i zatwierdzane projekty zmian w organizacji ruchu. Ponadto 
wszystkie elementy organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez ZDM, 
zarówno tych z zatwierdzoną, jak również niezatwierdzoną organizacją ruchu, są 
zinwentaryzowane i prowadzona jest ich aktualizacja w ramach prowadzonej przez 
ZDM ewidencji drogowej. 

(akta kontroli str. t.1/258-281) 

1.4. Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego w UML 
prowadzona była od 2018 r. w postaci elektronicznej przy pomocy wewnętrznego 
systemu informatycznego ARK:GIS opartego na otwartej relacyjnej bazie danych 
PostgreSQL. W utworzonej w ten sposób bazie danych przechowywane były 
niezbędne informacje o danym projekcie24. W wyniku badania w ww. bazie danych 
zapisów dotyczących 20 wybranych25 zatwierdzonych projektów organizacji ruchu 
drogowego kontrolujący stwierdził zgodność analizowanych informacji z § 9 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem. 

(akta kontroli str. t.1/282) 

Na próbie kontrolnej26 20 zatwierdzonych27 projektów organizacji ruchu drogowego 
zbadano ich zawartość oraz kompletność. W wyniku przeprowadzonej analizy 
stwierdzono ich zgodność z § 5 rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie czynności UML przy rozpatrywaniu 
wybranych projektów organizacji ruchu były realizowane w terminie do 30 dni, 
tj. terminie określonym w art. 35 KPA. 

(akta kontroli str. t.1/283-287) 

W działalności UML w przedstawionym powyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. Prezydent Miasta Legnicy utworzył w ramach UML Wydział Zarządzania 
Ruchem Drogowym, który realizował w jego imieniu zadania organu zarządzania 
ruchem drogowym na drogach miejskich Legnicy. W ramach WZRD funkcjonowało 
Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, które m.in. wspomagało 
bieżące zarządzanie miejskim ruchem drogowym oraz monitorowało jego przebieg. 
Pracownicy WZRD posiadali odpowiednie wykształcenie, przeszkolenie oraz 
doświadczenie zawodowe. Stan zatrudnienia WZRD był adekwatny do 
realizowanych zadań. Projekty organizacji ruchu wpływające do Urzędu były 
rozpatrywane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem 
i w terminach określonych w KPA.  
 

                                                      
24 Liczba porządkowa (nr kolejny projektu w roku), symbol rodzaju projektu, nr projektu według 
rodzaju (nr wewnętrzny zatwierdzenia), data zatwierdzenia, nazwa ulicy, zakres realizowanych prac 
(przyczyna zmiany organizacji ruchu drogowego), nazwa i adres wnioskodawcy, informacja 
dotycząca sygnalizacji świetlnej, informacja dotycząca etapowości prac drogowych, planowana data 
wprowadzenia organizacji ruchu drogowego, rzeczywista data wprowadzenia organizacji ruchu 
drogowego, data kontroli organizacji ruchu drogowego, informacja dotycząca działań pokontrolnych, 
informacja dotycząca wprowadzenia (wdrożenia) projektu organizacji ruchu drogowego. 
25 Po siedem projektów z lat 2018 i 2019 oraz sześć z 2020 r. (I półrocze). 
26 Tych samych co w powyższym akapicie. 
27 Wszystkie badane zatwierdzone projekty ruchu drogowego zatwierdził z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Legnicy Dyrektor WZRD (posiadający stosowne upoważnienie). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

9 

2. Ocena sposobu finansowania zadań na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
2.1. Miasto Legnica określiło swoje potrzeby w zakresie finansowania zadań 
w obszarze zarządzania ruchem drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na drogach miejskich w Legnicy. Wartość oszacowanych potrzeb w poszczególnych 
latach badanego okresu wyniosła: 
1) w 2018 r. – 80 602 136,43 zł (118 zadań); 
2) w 2019 r. – 97 826 940,00 zł (122 zadania); 
3) w 2020 r. – 96 856 711,00 zł (136 zadań). 

(akta kontroli str. t.1/292-336) 

Miasto Legnica zapewniło28 finansowanie zgłoszonych29 potrzeb w wysokości: 
1) w 2018 r. – 21 884 572,43 zł (26 zadań), tj. 27,2% zgłoszonych potrzeb; 
2) w 2019 r. – 23 671 190,65 zł (31 zadań), tj. 24,2% zgłoszonych potrzeb; 
3) w 2020 r. – 33 405 727,80 zł (23 zadania), tj. 34,5% zgłoszonych potrzeb. 

(akta kontroli str. t.1/292-336) 

Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy wyjaśniła, że w uchwalonym przez Radę 
Miejską Legnicy budżecie Gminy Legnica w kolejnych latach nie zapewniono 
finansowania dla wszystkich zgłaszanych potrzeb z uwagi na brak środków 
finansowych oraz dużą liczbę zgłaszanych inwestycji. 

(akta kontroli str. t.1/292-336) 

2.2. W analizowanym okresie, w poszczególnych latach, Miasto Legnica poniosło 
wydatki na realizację zadań dotyczących zarządzania ruchem drogowym oraz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
1) w 2018 r. – 26 259 755,09 zł (32 zadania30), tj. 120,0% zgłoszonych potrzeb; 
2) w 2019 r. – 23 831 985,66 zł (33 zadania31), tj. 100,7% zgłoszonych potrzeb; 
3) w 2020 r. (I półrocze) – 8 972 219,09 zł (27 zadania32), tj. 26,9% zgłoszonych 

potrzeb33. 

(akta kontroli str. t.1/292-336) 
W kwestii przypisania kosztów do zadań i projektów dotyczących BRD Zastępca 
Skarbnika (Główny Księgowy) Miasta Legnicy wyjaśniła, że zgodnie z ustawą z dnia 
                                                      
28 Budżet Gminy Legnica na dany rok (wersja pierwotna). 
29 Przez komórki organizacyjne UML i jednostki organizacyjne Gminy Legnica. 
30 Np. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy 
Wrocławskiej od pl. Sybiraków do ul. Nadbrzeżnej – 1 235 288,85 zł; Przebudowa ul. Leszczyńskiej 
wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej i ul. Prusa – 4 042 840,00 zł; 
Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego 
i ul. W. Sikorskiego w Legnicy – przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego – 8 004 082,02 zł; Budowa 
parkingu przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy – 1 018 061,94 zł; Ograniczenie niskiej emisji transportowej 
w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego 
wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej – 9 437 790,00 zł. 
31 Np. Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej, w tym: Etap II – ul. Szczytnicka obejmująca 
rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do                            
ul. Pątnowskiej – 6 136 702,58 zł; Budowa ul. T.Gumińskiego w Legnicy – 1 734 931,00 zł; 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą 
wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej 2 631 419,26 zł; Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy – 
1 023 344,33; Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy – 
2 599 550,00 zł. 
32 Np. Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej, w tym: Etap II – ul. Szczytnicka obejmująca 
rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do                              
ul. Pątnowskiej – 6 085 244,47 zł; Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy – 858 479,53 zł. 
33 W ujęciu rocznym. 
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27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych34 w UML ewidencję prowadzi się 
w oparciu o kasowe wykonanie budżetu. Wydatki ewidencjonowane są w księgach 
rachunkowych jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową35 w układzie dział, 
rozdział, paragraf. Ponadto poniesione wydatki w wysokości do 10 000 zł są 
ujmowane w wydatkach bieżących, m.in. w paragrafach 421, 430, 427, 
z odpowiednią czwartą cyfrą wskazującą współfinansowanie ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, natomiast wydatki, które przekraczają 
powyższą kwotę ujmowane są w wydatkach majątkowych m.in. w paragrafach 605, 
606 z odpowiednią czwartą cyfrą wskazującą współfinansowanie ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
Prowadzona ewidencja, zarówno finansowo-księgowa, jak i na potrzeby budżetu 
w układzie zadaniowym, nie pozwalała na wyodrębnienie wydatków poniesionych 
przez Miasto Legnica na rzecz zadań i projektów dotyczących BRD. 

(akta kontroli str. t.1/296) 

2.3. W sprawie analizowania potrzeb Miasta Legnica w zakresie wysokości środków 
finansowych niezbędnych do skutecznej realizacji zadań BRD oraz ich wykonania, 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy wyjaśniła, że potrzeby w tym zakresie 
analizowane są przez poszczególne komórki organizacyjne UML oraz jednostki 
podległe Prezydentowi Miasta Legnicy na etapie składania propozycji do budżetu 
Miasta na rok kolejny z wykorzystaniem m.in. posiadanej wiedzy oraz 
opracowywanych corocznie raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w mieście. 

(akta kontroli str. t.1/292-336, t.II/1-109) 

W działalności UML w przedstawionym powyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. Prezydent Miasta Legnicy posiadał wiedzę na temat potrzeb w zakresie 
finansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. UML 
przeprowadzał analizy potrzeb w zakresie środków finansowych niezbędnych do 
skutecznej realizacji zadań z zakresu BRD. 

 

3. Ocena wpływu realizowanych działań na stan 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
3.1. W badanym okresie UML prowadził nadzór nad organizacją ruchu drogowego 
w Legnicy poprzez prowadzenie kontroli wdrażanych nowych organizacji ruchu oraz 
przeprowadzanie, co najmniej raz na sześć miesięcy, kontroli prawidłowości 
zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 
drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na drogach. Protokoły 
z kontroli wraz z zaleceniami przekazywane były zarządcy drogi (ZDM). Odnośnie 
analiz istniejących organizacji ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i jego efektywności corocznie sporządzany był przez WZRD raport 
o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Legnicy z wykorzystaniem danych 
o zdarzeniach drogowych pozyskanych z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz 
coroczna pisemna analiza natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach 
z sygnalizacją świetlną wraz z obliczeniami przepustowości. Ponadto wykonywane 

                                                      
34 Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
35 Określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.). 
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były dedykowane analizy dotyczące wybranych elementów organizacji ruchu 
w konkretnych lokalizacjach sieci drogowej, np.: 

- wytyczne projektowania – uwzględnienie rowerzystów w programach sygnalizacji 
świetlnej; 
- trasy przejazdu pojazdów uprzywilejowanych KM PSP w Legnicy; 
- trasy przejazdu kolumn pojazdów kibiców na stadion klubu piłkarskiego Miedź 
Legnica; 
- analiza zmiany układu pasów ruchu na skrzyżowaniu Jaworzyńska – 
Nowodworska na wlocie ul. Nowodworskiej; 
- analiza natężenia ruchu po wybudowaniu hal magazynowych i zwiększenia 
natężenia ruchu na skrzyżowaniu Jaworzyńska – Nowodworska; 
- analiza problemu kolizyjności na skrzyżowaniu Libana – Kartuska – Dworcowa – 
Pocztowa, grupy pieszej P2 z grupą kołową S3; 
- analiza wpływu lewoskrętu przy zastosowaniu dwóch sygnalizatorów nad jednym 
pasem ruchu; 
- natężenia ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną wraz z obliczeniami 
przepustowości (2019, 2018, 2017). 
W większości przypadków do analiz wykorzystywane były dane zebrane przez 
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Legnicy 
(ITS Legnica) w zakresie danych z detekcji rozmieszczonych na skrzyżowaniach 
z sygnalizacją świetlną, wspomagane przez nagrania z kamer systemu monitoringu 
wizyjnego. 

(akta kontroli str. t.1/337-343) 

Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy wyjaśnił, że współpraca z Komendą Miejską 
Policji w Legnicy w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego odbywa się 
m.in. poprzez wnioski Komendy Miejskiej Policji, w których wskazywane są miejsca 
gdzie należy podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz w ramach bieżących działań Policji, WZRD oraz wniosków 
mieszkańców Legnicy. Oprócz wskazywania miejsc szczególnie niebezpiecznych, 
prowadzona jest bieżąca współpraca polegająca na kontaktach pisemnych, 
osobistych i telefonicznych w sprawach dotyczących zmian organizacji ruchu 
poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności na ulicach 
o mniejszym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta, m.in. eliminowanie 
parkowania w miejscach niebezpiecznych, zakazy zatrzymywania, uspokojenie 
ruchu, wyznaczanie przejść dla pieszych, itp. 

(akta kontroli str. t.II/129-131) 

W badanym okresie Komenda Miejska Policji w Legnicy złożyła osiem wniosków 
w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na drogach miejskich Legnicy: 

1) w 2018 r.:  zmiana organizacji ruchu na ul. L. Staffa oraz ul. W. Gombrowicza 
(ochrona pieszych);  wprowadzenie zakazu wjazdu na ul. Pawłowickiej z uwagi na 
zły stan techniczny drogi;  zmiana organizacji ruchu na ul. Okrężnej, ul. Radosnej 
oraz skrzyżowaniach ul. Galileusza / ul. Astronomiczna, ul. Galaktyczna /                          
ul. Górnicza; 

2) w 2019 r.: wniosek o poprawę bezpieczeństwa dla pieszych na ul. 
Gniewomierskiej; wniosek o ograniczenie prędkości na ul. Jaworzyńskiej;  wniosek 
o ograniczenie prędkości na ul. Złotoryjskiej; zmiana organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną ul. Wrocławska / ul. Wielkiej Niedźwiedzicy; 

3) w 2020 r. (I półrocze): wprowadzenie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu 
ul. Jordana / ul. Powstańców Śl. 

Wyżej wymienione wnioski Policji zostały zrealizowane. 
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(akta kontroli str. t.II/129-267) 

3.2. Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem jeżeli 
organizacja ruchu drogowego ma charakter stały, organ zarządzający ruchem, 
w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza 
kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu. 
Kontrolujący sprawdził realizację ww. obowiązku przez UML na próbie kontrolnej 
wybranych wcześniej (pkt 1.4.) 20 zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Legnicy 
projektów (stałej i czasowej) organizacji ruchu drogowego dla dróg miejskich 
Legnicy, spomiędzy projektów zatwierdzonych w okresie 2018-2020 (I półrocze). 
Spośród wybranych do badania dokumentów 12 dotyczyło stałej (docelowej) 
organizacji ruchu. Szczegółowe badanie wybranych 12 projektów stałej organizacji 
ruchu wykazało, że: 
1) do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli NIK nie wdrożono trzech projektów 
(zatwierdzonych w 2020 r.); 
2) kontrola dziewięciu pozostałych projektów została przeprowadzona została 
w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu: 
- w przypadku sześciu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości; 
- w przypadku dwóch kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały usunięte 
przez wprowadzającego; 
- w przypadku jednej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie zostały 
usunięte z powodu reorganizacji robót drogowych36. 

(akta kontroli str. t.I/288-291) 

3.3. Stosownie do § 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem 
niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 3, organ zarządzający ruchem 
przeprowadza co najmniej raz na 6 miesięcy kontrolę prawidłowości zastosowania, 
wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń 
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych. 
W badanym okresie w UML funkcjonowała37 „Procedura przeprowadzania kontroli 
prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich 
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji 
dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”.  
Zgodnie z obowiązującą procedurą, przedmiotowe kontrole wykonywane są na 
drogach miejskich w Legnicy przez pracowników WZRD dwa razy w roku 
w odstępach nie większych niż sześć miesięcy, zgodnie z opracowanym 
harmonogramem kontroli. Kontrola w zakresie prawidłowości zastosowania, 
wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz 
urządzeń BRD przeprowadzana jest kompleksowo w danym obszarze miasta 
(obszar objęty kontrolą wynika z opracowanego harmonogramu). Natomiast kontrola 
prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania urządzeń 
sygnalizacji świetlnej i urządzeń sygnalizacji dźwiękowej przeprowadzana jest 
odrębnie od kontroli znaków drogowych oraz urządzeń BRD, a jej zakres wynika 
z opracowanego harmonogramu. Na podstawie kontroli wykonanej przez 
pracownika WZRD sporządzany jest protokół kontroli, który w przypadku wykazania 
nieprawidłowości przekazywany jest zarządcy drogi (ZDM) w celu ich usunięcia. 

(akta kontroli str. t.I/337-415) 

Realizację ww. obowiązku kontrolnego sprawdzono na próbie kontrolnej 
15 wybranych protokołów kontroli (po pięć z każdego roku z analizowanego okresu). 
Szczegółowe badanie wykazało, że z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzono 
protokół kontroli. W 14 przypadkach kontrola wykazała nieprawidłowości. Wyniki 
                                                      
36 Podział prac budowlanych na etapy. 
37 Od dnia 27 lipca 2011 r. 
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kontroli wraz z protokołem kontroli zostały przesłane do zarządu drogowego (ZDM). 
Zalecenia pokontrolne (usunięcie nieprawidłowości) zostały zrealizowane. Ponadto 
sprawdzono, iż wybrane do badania obszary miasta były poddane kontroli 
dwukrotnie w 2018 r. i w 2019 roku. Trzy wybrane obszary miasta nie zostały 
poddane kontroli w 2020 r. (I półrocze). 

(akta kontroli str. t.I/360-362) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) w ramach kontroli prawidłowości zastosowania, 
wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń 
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń BRD 
umieszczonych na drogach miejskich Legnicy skontrolowano niżej wymienioną 
liczbę ulic: 

1) I półrocze 2018 r. – skontrolowano 96% dróg miejskich, tj. 264,1 km; 

2) II półrocze 2018 r. – skontrolowano 50% dróg miejskich, tj. 138,7 km; 

3) I półrocze 2019 r. – skontrolowano 100% dróg miejskich, tj. 274,9 km; 

4) II półrocze 2019 r. – skontrolowano 100% dróg miejskich, tj. 274,9 km; 

5) I półrocze 2020 r. – skontrolowano 37% dróg miejskich, tj. 101,9 km. 

Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy wyjaśniła, że niewykonanie kontroli w 2018 r. 
było spowodowane wakatem w WZRD oraz nagromadzeniem się spraw do 
rozpatrzenia przez pozostałych pracowników. Ponadto z uwagi na wprowadzenie od 
dnia 20 marca 2020 r. na terenie Polski stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 kontrole wymagające wizji w terenie były przeprowadzane 
zgodnie z harmonogramem tylko w miesiącach od stycznia do połowy marca. 
W trakcie stanu epidemii kontroli nie przeprowadzano. Wykonano tylko w sposób 
zdalny z wykorzystaniem systemu ITS kontrolę funkcjonowania sygnalizacji 
świetlnej. 

(akta kontroli str. t.I/337-343) 

3.4. Poza wskazanymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem, 
UML w badanym okresie realizował inne zadania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach miejskich Legnicy, m.in.: 

1) Działania w ramach polityki rowerowej miasta: 

- opracowanie i wdrożenie „Koncepcji przebiegu tras rowerowych dla Legnicy”38; 

- utrzymanie zadania „Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu 
rowerowego – legnicki system roweru miejskiego”; 

- organizowanie we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji akcji i imprez 
promujących ruch rowerowy39; 

- wykonano analizę bezpieczeństwa rowerzystów na drogach miejskich Legnicy40. 

2) Działania z wykorzystaniem systemu ITS: 

                                                      
38 Dokument zawiera planowano infrastrukturę rowerową w mieście, w tym układ głównych 
i dodatkowych dróg dla rowerów. 
39 Np. w latach 2018-2019 zorganizowano i koordynowano na terenie miasta ogólnopolską akcję 
„Rowerowy Maj”, polegającą na promowaniu dojazdów i uczniów do szkół rowerami. W 2019 r. we 
współpracy z Policją i Strażą Miejską przeprowadzono serię spotkań w szkołach podstawowych                      
i przedszkolach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
rowerzystów. 
40 W 2018 r. wykonano „Analizę bezpieczeństwa rowerzystów w Legnicy w latach 2007-
2017”,a w 2019 r. „Analizę bezpieczeństwa rowerzystów w Legnicy w 2018 r.”. 
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- opracowano sześć tras priorytetowego dojazdu pojazdów PSP do miejsc zdarzeń, 
tzw. „zielona fala”; 

- opracowano pięć tras priorytetowego przejazdu pod eskortą Policji kolumn kibiców 
piłkarskich na stadion „Miedzi” Legnica, w sposób bezpieczny dla wszystkich 
uczestników ruchu drogowego oraz bez konieczności zatrzymywania przejazdu 
kolumny, powodującego zagrożenie dla uczestników ruchu ze strony kibiców; 

- wykonano analizę wykroczeń przejazdu na czerwonym świetle przez pojazdy 
w latach 2017-2019 z wykorzystaniem danych dostarczonych przez podsystem 
Rejestracji Przejazdu na Czerwonym Świetle41; 

- prowadzenie we współpracy z Policją i Strażą Miejską kontroli przejazdu na 
czerwonym świetle; 

- prowadzenie we współpracy z Policją i Inspekcją Transportu Drogowego akcji 
„Tonaż”, mającej na celu zadanie eliminowania z ruchu miejskiego pojazdów 
przekraczających dopuszczalne ograniczenia (pojazdy o masie ponad 12 t) 
i kontrolując jednocześnie przewożone towary oraz stan techniczny pojazdów; 

- przekazywanie uczestnikom ruchu drogowego, za pośrednictwem strony 
internetowej, bieżących informacji o aktualnych warunkach ruchu na 
poszczególnych ulicach42; 

- wykonywanie corocznej analizy przepustowości wszystkich skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną, która stanowi podstawę do zmian w sterowaniu ruchem, 
poprzez wykonywane korekty programów sygnalizacji świetlnych; 

- wykonywanie analizy natężeń ruchu w mieście przed i po realizacji dużych 
inwestycji drogowych. 

3) Organizacja w 2019 r. dla przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i biznesu 
legnickich dni „SMART CITY”, składających się z Ogólnopolskiej Konferencji 
„SMART CITY – Mobilność Miejska” oraz Seminarium „ITS i co dalej?”, które były 
forum wymiany doświadczeń w zakresie organizacji miejskiego ruchu drogowego, 
w tym działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego. 

(akta kontroli str. t.II/268-342) 

W działalności UML w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

W 2018 r. Urząd nie przeprowadził kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, 
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji 
świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń BRD umieszczonych na 
wszystkich drogach miejskich Legnicy (skontrolowano 96% dróg miejskich                          
w I połowie roku oraz 50% dróg miejskich w II połowie roku), co było niezgodne                   
z § 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem.  

Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy wyjaśnił, że sytuacja ta była spowodowana 
wakatem w WZRD, który był przyczyną nagromadzenia się spraw do załatwienia 
przez pozostałych pracowników tego Wydziału. Zdaniem NIK problemy kadrowe 
Urzędu nie mogą być uzasadnieniem do braku pełnej realizacji obowiązków 
kontrolnych wyznaczonych dla organu zarządzania ruchem. 

(akta kontroli str. t.I/337-343) 

                                                      
41 Wykonana analiza wskazuje skrzyżowania i wloty szczególnie niebezpieczne pod względem 
łamania przepisów i jazdy na czerwonym świetle. 
42 http://its.legnica.eu/ruch_drogowy.php. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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UML prowadził stosowny nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu drogowego 
w zakresie jego bezpieczeństwa. Kontrole prawidłowości wykonania zadań 
technicznych wynikających z realizacji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu 
przeprowadzone były we wszystkich badanych przypadkach oraz w określonych 
terminach. Pozytywnie należy ocenić podejmowanie pozostałych działań 
ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach 
miejskich Legnicy, w szczególności z wykorzystaniem systemu ITS.  

Ocenę obniża nieprzeprowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, 
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji 
świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń BRD umieszczonych na 
części dróg miejskich Legnicy w 2018 r. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, odstępuje od formułowania uwag 
i przedstawia następujący wniosek: 

Zapewnienie przeprowadzania (co najmniej raz na sześć miesięcy) kontroli 
prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich 
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji 
dźwiękowej oraz urządzeń BRD umieszczonych na drogach miejskich Legnicy. 
 

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 we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 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. 

 
Wrocław, dnia          grudnia 2020 r. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler: p.o. Dyrektor 

Marcin Kaliński Grzegorz Niemczyk 
Główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

podpis podpis 

 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wniosek 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


