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I. Dane identyfikacyjne 
Zarząd Dróg Miejskich  

ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, zwany dalej „Zarządem” lub „ZDM” 

 

Andrzej Szymkowiak – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, od 1 stycznia 1999 r., 
zwany dalej „Dyrektorem ZDM” 

(akta kontroli str. t.1/4) 

 

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/131/2020 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 
Zarząd Dróg Miejskich prowadził działania w oparciu o regulamin organizacyjny, 
w którym zostały określone zadania statutowe adekwatnie do ustawowych 
obowiązków zarządcy dróg. Pracownicy Działu Technicznego ZDM, realizujący 
zadania zarządcy dróg miejskich Legnicy, posiadali odpowiednie wykształcenie, 
przeszkolenie oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania 
powierzonych im obowiązków. Dyrektor ZDM posiadał wiedzę na temat potrzeb 
w zakresie finansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w Legnicy. Zarząd przeprowadzał analizy potrzeb w zakresie środków finansowych 
niezbędnych do skutecznej realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. ZDM prawidłowo prowadził ewidencję dróg miejskich Legnicy za 
pomocą systemu informatycznego „eDIOM”. ZDM zapewnił realizację okresowych 
kontroli stanu technicznego dróg i ich oznakowania na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane4. Pracownicy Zarządu przeprowadzali 
okresowe kontrole stanu dróg na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca             
1985 r. o drogach publicznych5. Zarząd współpracował z Wydziałem Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przy realizacji zadań na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach miejskich Legnicy. 
Ogólną ocenę pozytywną realizowanych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego obniża jednak brak pełnej wymiany oznakowania poziomego, 
oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
stosownie do terminów określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury                       
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach6. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

 

„UML” – Urząd Miasta Legnicy, „WZRD” – Wydział Zarządzania Ruchem 
Drogowym Urzędu Miasta Legnicy, „KMP” – Komenda Miejska Policji w Legnicy, 
„BRD” – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, „GITD” – Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego, „WITD” – Wojewódzki Inspektorat Transport Drogowego, 
„SEWiK” – System Ewidencji Wypadków i Kolizji. 

 

[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 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 
ocenę w formie opisowej. 
4 Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm. 
5 Dz.U. z 2020 r. poz. 470, ze zm. 
6 Dz.U. z 2019 r. poz. 2311, ze zm. 
7 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. 
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[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]   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”, 

[6]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 
sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582), zwane dalej: 
„rozporządzeniem w sprawie ewidencji drogowej”. 

 

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

 

1.1. Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy powstał w grudniu 1995 r. w wyniku 
przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy 
w jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy8. Przedmiotem 
działalności ZDM stała się dotychczasowa działalność przekształconego zakładu 
budżetowego, tj. zarządzanie drogami krajowymi, wojewódzkim, powiatowymi 
i gminnymi w granicach administracyjnych Miasta Legnicy, drogami wewnętrznymi 
zarządzanymi przez Prezydenta Miasta Legnicy, siecią kanalizacji deszczowej oraz 
oświetleniem dróg i placów na terenie miasta. 

(akta kontroli str. t.I/5-9) 

W Regulaminie organizacyjnym ZDM9 określono, że w strukturze organizacyjnej 
wyodrębnia się następujące działy: Dział Techniczny, Dział Budżetowy, Dział 
Administracyjny oraz samodzielne stanowiska: radcy prawnego i specjalisty ds. 
zamówień publicznych. W dokumencie tym wskazano również, iż Dział Techniczny 
prowadzi sprawy związane z realizacją zadań zarządcy dróg krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych, gminnych w granicach administracyjnych miasta 
Legnicy, zarządcy dróg wewnętrznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta 
Legnicy, sprawy z zakresu eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na 
terenie miasta Legnicy wraz z przerzutem nadmiaru wód w okresach zagrożenia 
powodziowego, sprawy związane z udostępnieniem dla operatorów i przewoźników 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Legnica oraz sprawy oświetlenia dróg i placów na terenie miasta. Do zakresu 
działania Działu Technicznego należały zadania związane z budową, modernizacją, 
utrzymaniem i ochroną dróg, a w szczególności: 
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej; 
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

                                                      
8 Uchwała Nr XX/154/95 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie 
przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd dróg Miejskich w Legnicy. 
9 Zarządzenie Nr 9/DA/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy z dnia 11 maja 2020 r.                    
w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy (tekst jednolity 
regulaminu organizacyjnego). 
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- pełnienie funkcji inwestora; 
- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 
- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych; 
- realizacja zadań związanych z obroną cywilną i innymi stanami zagrożenia 
zawartymi w przepisach miejscowych dotyczących powołania Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego; 
- koordynacja robót w pasie drogowym; 
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie 
opłat i kar pieniężnych; 
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, sporządzanie informacji 
o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg 
Krajowych i Autostrad; 
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich; 
- wykonywanie robót inwentaryzacyjnych, robót utrzymaniowych 
i zabezpieczających; 
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników; 
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać 
lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich 
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje 
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 
- realizacja zadań w zakresie utrzymania i nadzoru przystanków komunikacyjnych. 

(akta kontroli str. t.I/10-90) 

Do realizacji powyższych działań utworzone zostały następujące stanowiska: 
1) zastępca dyrektora – kierownik działu technicznego (jeden etat); 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych (trzy etaty); 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego robót mostowych (jeden etat); 

4) inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (dwa etaty); 

5) inspektor nadzoru inwestorskiego organizacji ruchu (jeden etat); 

6) inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sieci kanalizacji deszczowej (półtorej 

etatu); 

7) specjalista ds. zajęcia pasa drogowego (jeden etat); 

8) specjalista ds. przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji (jeden etat); 

9) specjalista ds. ewidencji dróg i obiektów mostowych (jeden etat); 

10) podinspektor ds. utrzymania dróg i zieleni (jeden etat); 

11) specjalista ds. publicznego transportu zbiorowego (jeden etat). 
(akta kontroli str. t.I/10-90) 

Według stanu na dzień 30 września 2020 r. wszystkie powyższe stanowiska pracy 
były obsadzone, za wyjątkiem stanowiska inspektora nadzoru inwestorskiego robót 
mostowych. Wszyscy zatrudnieni pracownicy Działu Technicznego (14 osób) 
posiadali pisemne zakresy obowiązków, których przyjęcie zostało potwierdzone 
podpisem. 

(akta kontroli str. t.I/108-131) 

 
Dyrektor Zarządu ZDM wyjaśnił, że wakat na stanowisku inspektora nadzoru 
inwestorskiego robót mostowych wynikał z przyczyn finansowych (brak chętnych 
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osób). ZDM po rozpoznaniu rynku pracy (brak możliwości zaspokojenia oczekiwań 
płacowych osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i odpowiednim stażem 
pracy w jednostkach budżetowych) zmuszony jest do kontynuacji wykonywania 
obowiązków inspektora nadzoru robót mostowych przez Zastępcę Dyrektora – 
Kierownika Działu Technicznego (do dnia 1 kwietnia 2018 r. wykonującego tę 
funkcję) spełniającego powyższe warunki. 

(akta kontroli str. t.II/297-300) 

Dyrektor ZDM oraz Zastępca Dyrektora ZDM posiadali upoważnienia Prezydenta 
Miasta Legnicy do prowadzenia wszystkich spraw określonych przepisami prawa dla 
zarządcy drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, w tym do składania 
oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane. Ponadto Dyrektor ZDM był upoważniony przez Prezydenta Miasta 
Legnicy do prowadzenia wszystkich spraw w zakresie objętym statutową 
działalnością ZDM oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw w ramach 
posiadanego umocowania. 

(akta kontroli str. t.I/108-115, 190-228) 

1.2. Spośród 14 osób zatrudnionych w Dziale Technicznym ZDM10, 11 osób 
posiadało uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności11. Ponadto 
uprawnienia budowlane posiadało trzech innych pracowników ZDM (Dyrektor ZDM 
oraz dwóch specjalistów ds. zamówień publicznych i umów). 

(akta kontroli str. t.I/108-350) 

Wszyscy zatrudnieni pracownicy Działu Technicznego ZDM posiadali stosowne 
wykształcenie, przeszkolenie oraz doświadczenie zawodowe, odpowiednie do 
wykonywania powierzonych im zadań i obowiązków. 

(akta kontroli str. t.I/108-350) 

W okresie objętym kontrolą dedykowani pracownicy ZDM12 wykonywali okresowe 
kontrole stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich na podstawie art. 20                 
pkt 10 ustawy o drogach publicznych, tzw. bieżące przeglądy dróg (tzw. „objazdy 
dróg”)13, według procedury określonej Zarządzeniem nr 18/2005 Dyrektora Zarządu 
ZDM z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie procedur przeprowadzania kontroli stanu 
technicznego dróg i obiektów inżynierskich na terenie miasta Legnicy. Pracownicy 
ZDM nie wykonywali okresowych kontroli stanu technicznego dróg i drogowych 
obiektów inżynierskich na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a (tzw. okresowa kontrola 
roczna – przegląd podstawowy) oraz art. 62 ust. 1 pkt 2 (tzw. okresowa kontrola 
pięcioletnia – przegląd rozszerzony) Prawa budowlanego. Kontrole takie 
w analizowanym okresie były realizowane na zlecenie ZDM przez podmioty 
zewnętrzne na podstawie zawartych umów. 

(akta kontroli str. t.I/108-131, t.II/51-66) 

1.3. Pracownicy ZDM nie brali udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla 
samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków 
poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego14. Z wyjaśnień 

                                                      
10 Według stanu na dzień 30 września 2020 r. 
11 Stosownie do art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego. 
12 Siedem osób: inspektor nadzoru inwestorskiego organizacji ruchu, inspektor nadzoru 
inwestorskiego robót drogowych (2), inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (2), 
inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sieci kanalizacji deszczowej (2). 
13 Celem takiej kontroli jest dokonanie przeglądu stanu technicznego wszystkich dróg i obiektów 
inżynierskich będących w zarządzie ZDM i stwierdzenie, czy nadają się do dalszego bezpiecznego 
użytkowania. 
14 Dotyczy zadania S.6. „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie 
stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” 
(PR 2018-2019). 



 

7 

Dyrektora ZDM wynika, że pracownicy brali udział w szkoleniach o podobnej 
tematyce organizowanych prze Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego (pięć osób). 

(akta kontroli str. t.1/108-115) 

W działalności ZDM w przedstawionym powyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Zarządu w zbadanym 
zakresie. ZDM posiadał regulamin organizacyjny, w którym zostały określone 
zadania statutowe adekwatnie do ustawowych obowiązków zarządcy dróg. 
Pracownicy Działu Technicznego ZDM, realizujący zadania zarządcy dróg miejskich 
Legnicy,  posiadali odpowiednie wykształcenie, przeszkolenie oraz doświadczenie 
zawodowe niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków. 
 

2. Ocena sposobu finansowania zadań na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
2.1. ZDM określił swoje potrzeby finansowe15 na realizację zadań statutowych16 
wpływających na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanych 
przez siebie drogach miejskich w Legnicy. Wartość oszacowanych potrzeb 
w poszczególnych latach badanego okresu wyniosła: 
1) w 2018 r. – 71 139 000,00 zł (108 zadań); 

2) w 2019 r. – 88 376 940,00 zł (122 zadania); 

3) w 2020 r. – 82 924 711,00 zł (121 zadań). 

(akta kontroli str. t.I/351-572) 

Miasto Legnica zapewniło17 finansowanie zgłoszonych przez ZDM potrzeb 
w wysokości: 
1) w 2018 r. – 8 942 000,00 zł (14 pozycji), tj. 12,6% zgłoszonych potrzeb; 

2) w 2019 r. – 11 385 060,00 zł (21 pozycji), tj. 12,9% zgłoszonych potrzeb; 

3) w 2020 r. – 11 489 197,00 zł (13 pozycji), tj. 13,9% zgłoszonych potrzeb. 
 (akta kontroli str. t.I/351-572) 

Dyrektor Zarządu wyjaśnił, że w uchwalonych budżetach Miasta na rok 2018 oraz 
na kolejne lata 2019 i 2020 ze względu na ograniczone środki finansowe Gminy 
Legnica nie zapewniono finansowania wszystkich zgłoszonych potrzeb przez ZDM. 
Pierwotne plany budżetowe (w zakresie potrzeb) tworzy się przede wszystkim na 
podstawie pracy inspektorów nadzoru ZDM i zgłoszonych przez nich zadań we 
wszystkich zakresach związanych z utrzymaniem całej infrastruktury drogowej 
w mieście. Dla ww. projektów planów uwzględnia się również propozycje zgłoszone 
przez Prezydenta Miasta Legnicy oraz radnych Rady Miejskiej Legnicy (zgłoszonych 
w formie wniosków, zapytań czy interpelacji). Natomiast tworzenie budżetu Miasta 
odbywa się w granicach posiadanych środków finansowych. 

(akta kontroli str. t.I/352) 

2.2. ZDM poniósł wydatki18 na realizację zadań dotyczących zarządzania drogami 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego:  
1) w 2018 r. – 17 724 995,59 zł (20 zadań19), tj. 198,2% zaplanowanych 

wydatków20; 

                                                      
15 Potrzeby finansowe Gminy Legnica na realizację zadań statutowych ZDM. 
16 Remonty, przebudowy dróg i obiektów inżynierskich, bieżące utrzymanie. 
17 Budżet Gminy Legnica na dany rok (wersja pierwotna). 
18 Wydatki Gminy Legnica na realizację zadań statutowych ZDM. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2) w 2019 r. – 12 100 232,76 zł (23 zadania21), tj. 106,3% zgłoszonych potrzeb; 

3) w 2020 r. (I półrocze) – 2 205 879,34 zł (17 zadań22), tj. 19,9% zgłoszonych 
potrzeb23. 

 (akta kontroli str. t.I/351-572) 

W sprawie przypisania kosztów do zadań i projektów dotyczących bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, Dyrektor ZDM wyjaśnił, że ZDM prowadzi ewidencję wydatków 
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych24 w oparciu 
o kasowe wykonanie budżetu. Wydatki ewidencjonowane są w księgach 
rachunkowych jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową25, w układzie dział, 
rozdział, paragraf.  
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.II/354) 

2.3. ZDM nie wnioskował o przyznanie środków w ramach wieloletniego „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”26. Jak 
wyjaśnił Dyrektor ZDM, przygotowanie takich wniosków leży w gestii Urzędu Miasta 
Legnicy. 

(akta kontroli str. t.1/355) 

Według informacji Zastępcy Prezydenta Miasta Legnicy, Gmina Legnica 
uczestniczyła w naborach wniosków ogłoszonych przez Wojewodę Dolnośląskiego 
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”, w ramach którego dofinansowanie otrzymały trzy zgłoszone inwestycje: 
1) „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu 

al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy” (dotyczy odcinka od Ronda 

Niepodległości do skrzyżowania z ul. Sudecką)27 – dofinansowanie w 2016 r.; 

2) „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu 

al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy” (dotyczy odcinka od ul. 

Wrocławskiej do ul. J. Iwaszkiewicza)28 – dofinansowanie w 2017 r.; 

                                                                                                                                       
19 Np. Zakup usług remontowych (drogi powiatowe) – 1 183 786,67 zł; Zakup usług remontowych 
(drogi gminne) – 1 154 726,49 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 – 8 014 082,02 zł; Budowa parkingu przy ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy – 1 018 061,94 zł. 
20 Większe niż planowane wydatki były spowodowane w głównej mierze: zwiększeniem wartości 
dwóch zadań inwestycyjnych w wyniku przeprowadzonych przetargów, dodatkową dotacją do jednej 
inwestycji (zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji) oraz realizacją jednej dodatkowej, 
nieplanowanej wcześniej inwestycji. 
21 Np. Zakup usług remontowych (drogi powiatowe) – 2 127 443,93 zł; Zakup usług remontowych 
(drogi gminne) – 1 505 294,47 zł; Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 
1 209 677,96 zł; Przebudowa ul. W. Sikorskiego w Legnicy – 1 023 344,33 zł; Przebudowa ul. 
Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy – 2 599 550,00 zł. 
22 Np. Zakup usług remontowych (drogi powiatowe) – 370 421,70 zł; Zakup usług remontowych (drogi 
gminne) – 653 897,00 zł; Przebudowa ul. W. Sikorskiego w Legnicy – 856 479,53 zł. 
23 W ujęciu rocznym. 
24 Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
25 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.). 
26 Zgodnie z uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. 
27 Wartość projektu ogółem – 7 223 717,00 zł / wartość dofinansowania – 3 000 000,00 zł. 
28 Wartość projektu ogółem – 2 906 124,00 zł / wartość dofinansowania – 1 181 351,00 zł. 
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3) „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu 
al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy” (dotyczy odcinka od ul. 
Wielkiej Niedźwiedzicy do ul. Marsa)29 – dofinansowanie w 2018 r. 

(akta kontroli str. t.I/573-588) 

Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy wyjaśniła, że przy wyborze inwestycji do 
dofinansowania brano pod uwagę: 

- zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji w dokumentach 
finansowych Gminy, tj. w budżecie Miasta; 

- gotowość dokumentacyjną do realizacji zadania, tj. stan opracowania dokumentacji 
technicznej, posiadane pozwolenia i inne dokumenty niezbędne do uruchomienia 
inwestycji; 

- znaczenie danej drogi w sieci komunikacyjnej miasta oraz potrzeby w zakresie 
zwiększenia płynności ruchu kołowego oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu drogowego; 

- spełnianie wymogów regulaminowych Programu, w tym w szczególności kryterium 
merytorycznego dotyczącego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

W związku z tym, że kryterium dotyczące bezpieczeństwa było jednym 
z najważniejszych czynników, do aplikowania wybierano inwestycje, których zakres 
odpowiadał wymogom konkursu. Zakres ten obejmował przebudowę ww. odcinków 
dróg w sposób umożliwiający zastosowanie m.in. następujących rozwiązań: 

- wydzielenie przestrzeni dla ruchu rowerowego poprzez przebudowę istniejących 
lub budowę nowych ścieżek rowerowych; 

- przebudowę istniejącej bądź budowę nowej zatoki autobusowej wraz z peronem; 

- przebudowę skrzyżowania, w tym również budowę ronda turbinowego; 

- wykorzystanie dodatkowych rozwiązań wpływających na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych, np. montaż płytek „STOP” przy przejściach dla pieszych oraz opasek 
bezpieczeństwa przy krawężnikach; 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Zastosowanie powyższych rozwiązań miało na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pojazdów oraz pieszych i rowerzystów poruszających na ww. odcinkach dróg, co 
było również niezbędne z punktu widzenia zapewnienia zgodności inwestycji 
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca                   
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowania30. 

(akta kontroli str. t.I/573-588) 

W działalności ZDM w przedstawionym powyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Zarządu w zbadanym 
zakresie. Dyrektor ZDM posiadał wiedzę na temat potrzeb w zakresie finansowania 
zadań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. ZDM przeprowadzał analizy 
potrzeb w zakresie środków finansowych niezbędnych do skutecznej realizacji 
zadań z zakresu BRD. 
 

                                                      
29 Wartość projektu ogółem – 5 594 656,00 zł / wartość dofinansowania – 2 797 328,00 zł. 
30 Dz.U. z 2016 r. poz. 124, ze zm. 
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3. Ocena wpływu realizowanych działań na stan 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
3.1. Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. ZDM sprawował zarząd drogowy 
nad 477 publicznymi drogami miejskimi Legnicy o całkowitej długości 274,4 km, 
w tym: jedną drogą krajową o długości 8,2 km, dwoma drogami wojewódzkimi                          
o łącznej długości 13,4 km, 25 drogami powiatowymi o łącznej długości 54,8 km 
oraz 449 drogami gminnymi o łącznej długości 198,0 km. W administracji drogowej 
ZDM znajdowały się również 34 drogi wewnętrzne o łącznej długości 6 km. 

(akta kontroli str. t.II/15) 

W badanym okresie ZDM prowadził ewidencję drogową w formie elektronicznej za 
pomocą systemu informatycznego „eDIOM”31. Według stanu na dzień 30 czerwca 
2020 r. konfiguracja systemu będącego w użytkowaniu ZDM obejmowała 
następujące moduły: 

1) eDIOM D – moduł do prowadzenia ewidencji drogowej oraz raportowania; 

2) eDIOM M – moduł do prowadzenia ewidencji obiektów inżynierskich; 

3) eDIOM – moduł do prowadzenia przeglądów obiektów inżynierskich; 

4) eDIOM – moduł do tworzenia i zarządzania projektami organizacji ruchu                           
i oznakowaniem; 

5) eDIOM MTE – moduł do tworzenia, edycji i publikacji mapy techniczno-
eksploatacyjnej; 

6) eDIOM PL – moduł do prezentacji zdarzeń drogowych w postaci planu 
liniowego; 

7) eDIOM WIOSNA – moduł do oceny stanu obiektów drogowych; 

8) Map View Desktop – moduł GIS do prezentacji danych gromadzonych w bazie 
danych eDIOM. 

(akta kontroli str. t.II/51-66) 

Funkcjonowanie ewidencji drogowej za pomocą systemu „eDIOM” sprawdzono na 
próbie kontrolnej 20 wybranych miejskich dróg publicznych Legnicy (jedna krajowa, 
dwie wojewódzkie, siedem powiatowych, 10 gminnych). W wyniku 
przeprowadzonego badania nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie wybrane 
do badania drogi posiadały założoną w systemie „eDIOM” książkę drogi. Ewidencja 
drogowa była aktualna. ZDM prowadził również w systemie „eDIOM” mapę 
techniczno-eksploatacyjną dróg. W opinii kontrolującego ewidencja drogowa ZDM 
spełniała wymagania określone w § 9 rozporządzenia w sprawie ewidencji drogowej. 

(akta kontroli str. t.II/112-116) 

3.2. Zgodnie z art. 20 pkt. 10 ustawy o drogach publicznych do zadań zarządcy 
drogowego należy przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych 
obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech 
i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze 
względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Wyżej wymieniony obowiązek kontrolny ZDM realizował na podstawie Zarządzenia 
nr 18/2005 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. 
w sprawie procedur przeprowadzania kontroli stanu technicznego dróg i obiektów 
inżynierskich na terenie Legnicy. Zgodnie z przyjętą Instrukcją celem kontroli 

                                                      
31 System został wdrożony w grudniu 2013 r. 
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(przeglądu) jest dokonanie przeglądu stanu technicznego wszystkich dróg i obiektów 
inżynierskich będących w zarządzie ZDM i stwierdzenie, czy nadają się one do 
dalszego bezpiecznego użytkowania. Kontrole stanu technicznego wszystkich dróg 
w mieście będących w zarządzie ZDM przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku.  
Kontrole (przeglądy) dokonywane są przez uprawnionych pracowników Działu 
Technicznego ZDM. 

 (akta kontroli str. t.I/108-131, t.II/51-66) 

W toku prowadzonej kontroli sprawdzono realizację ww. obowiązku przez ZDM na 
próbie kontrolnej wybranych (pkt 3.1.) 20 miejskich dróg publicznych Legnicy. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości. ZDM posiadał dzienniki objazdu dróg w formie 
papierowej32 z wpisami przeprowadzonych kontroli (przeglądów) w poszczególnych 
latach 2018 - 2020. Wydane zalecenia zostały zrealizowane. Odpowiednie wpisy 
odnośnie bieżących przeglądów były również zaewidencjonowane w systemie 
„eDIOM”33. Kontrole przeprowadzili pracownicy ZDM. 

(akta kontroli str. t.II/117-138) 

Dyrektor ZDM wyjaśnił, że Zarząd wykorzystuje wyniki kontroli stanu dróg                         
(tzw. „objazdy dróg”) w bieżącym utrzymaniu dróg. Upoważnieni pracownicy ZDM, 
posiadający uprawnienia budowlane, każdorazowo i na bieżąco po każdym 
objeździe kwalifikują i weryfikują ujawnione usterki pod względem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i przekazują w formie protokołów typowania, poleceń e-mailowych 
oraz telefonicznych do realizacji przez wykonawców bieżącego utrzymania 
odpowiednich branż drogowych. Usterki oraz uszkodzenia dróg ujawnione 
w powyższych objazdach wykorzystuje się również do planowania remontów 
w większym zakresie na rok następny i wnioskowania o przyznanie odpowiednich 
środków w tzw. Projekcie Budżetu Gminy Legnica na rok przyszły. 

(akta kontroli str. t.II/297-367) 

3.3. ZDM realizował kontrole okresowe dróg i ich oznakowania na podstawie 
przepisów Prawa budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a /tzw. „przeglądy roczne”/ 
oraz  art. 62 ust. 1 pkt 2 /tzw. „przeglądy 5-letnie”/) zlecając to zadanie firmie 
zewnętrznej34. Na próbie kontrolnej wybranych wcześniej (pkt 3.1.) 20 miejskich 
dróg publicznych Legnicy nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji tego 
zadania. Kontrole były przeprowadzane przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia budowlane35. Nie stwierdzono dróg w bardzo złym stanie technicznym. 
ZDM posiadał protokoły przeprowadzonych kontroli. Odpowiednie wpisy odnośnie 
przeprowadzonych kontroli były również zaewidencjonowane w systemie „eDIOM”36. 

(akta kontroli str. t.II/52-111, 139-142) 

Dyrektor ZDM wyjaśnił, że Zarząd wykorzystuje wyniki okresowych kontroli stanu 
technicznego dróg, przeprowadzanych na podstawie art. 62 ust. 1 Prawa 
budowlanego, przy planowaniu inwestycji drogowych. Zalecenia pokontrolne po 
„przeglądach jednorocznych” są sumowane i zestawiane w zbiorczych tabelach oraz 
grupowane w zależności od stopnia uszkodzenia danej drogi. Takie zestawienia są 
podstawą do oszacowania kosztów naprawy, remontu lub przebudowy odpowiedniej 
drogi, a o uzyskane w ten sposób kwoty ZDM wnioskuje i umieszcza w Projekcie 

                                                      
32 Dzienniki objazdów prowadzone były w sposób zgodny z wymogami określonymi w § 11 oraz 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie ewidencji drogowej. 
33 Książka drogowa: część IV. Wykaz dzienników objazdu dróg – kontroli stanu technicznej 
sprawności odcinka drogi. 
34 ZDM zawarł stosowne umowy na przeprowadzenie przeglądów „jednorocznych” (2018 r., 2019 r.)     
i „5-letnich” (2015 r.) w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843, ze zm.). 
35 Art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. 
36 Książka drogowa: część V. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznego i wartości 
użytkowej odcinka drogi. 
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Budżetu Gminy Legnica na następny rok. Zadania wymagające wykonania pełnego 
procesu inwestycyjnego ZDM proponuje do umieszczenia w tzw. Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Legnica (WPF). Zalecenia i wnioski po przeglądach 
pięcioletnich są wykorzystywane bezpośrednio w tworzeniu Projektów Budżetu 
Gminy na następny rok oraz umieszczane w WPF, a po przyznaniu odpowiednich 
środków realizowane. 

(akta kontroli str. t.II/297-367) 

3.4. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach37, Miasto Legnica było zobowiązane do wymiany 
oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, sygnalizatorów oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w terminach: 
- pionowych znaków drogowych do dnia 31 grudnia 2010 r., 
- poziomych znaków drogowych do dnia 31 grudnia 2008 r., 
- sygnalizatorów drogowych do dnia 31 grudnia 2008 r., 
- urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., adekwatnie do szacunków ZDM, na 
drogach miejskich Legnicy dokonano wymiany: 

- pionowych znaków drogowych – 90%; 

- poziomych znaków drogowych – 95%; 

- sygnalizatorów drogowych38 – 100%; 

- urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 95%. 
(akta kontroli str. t.II/365-389) 

Jak wyjaśnił Dyrektor ZDM, do uzupełnienia pozostały odcinki dróg w strefach 
ograniczonej prędkości do 30 km/h. Na bieżąco wymieniane i uzupełniane są znaki 
D-1. W 2020 r. (I półrocze) pozostało jeszcze ok. 10% do wymiany oznakowania. 
W 2015 r. zakończono proces wymiany komór sygnalizacyjnych (przebudowa 
wszystkich sygnalizacji świetlnych). Urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
pozostało do uzupełnienia ok. 5%. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
obecnie wymieniane są na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych. 
UML nie prowadził kontroli tego zagadnienia. 

 (akta kontroli str. t.II/365-389) 

3.5. Zgodnie z art. 20 pkt. 10a ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi 
należy m.in. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. 

Dyrektor ZDM wyjaśnił, że ZDM realizuje obowiązek zarządcy drogi sprawdzając 
zgodność tymczasowego oznakowania robót drogowych przy protokolarnym 
przekazaniu terenu na potrzeby robót drogowych (zajęcie pasa drogowego). 

(akta kontroli str. t.II/365-389) 

3.6.  Komenda Miejska Policji w Legnicy składała do ZDM wnioski (w różnej 
formie39) w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego, i tak: 

1) w 2018 r. złożono 94 wnioski dotyczące inżynierii ruchu i stanu nawierzchni: 

- 85 wniosków w sprawie znaków drogowych lub wytartego oznakowania 
poziomego, w tym: [1] 55 notatek urzędowych w sprawie oznakowania 
poziomowego; [2] 30 notatek urzędowych w sprawie oznakowania pionowego;  

                                                      
37 Dz.U. z 2019 r. poz. 2311, ze zm. 
38 Wymianę sygnalizatorów drogowych zakończono w 2015 r. 
39 Pisma, e-mail, notatki urzędowe, kierowane do ZDM bezpośrednio lub pośrednio poprzez UML. 
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- dziewięć notatek w sprawie nierówności nawierzchni; 

2) w 2019 r. złożono 78 wniosków dotyczące inżynierii ruchu i stanu nawierzchni: 

- 33 wnioski w sprawie znaków drogowych lub wytartego oznakowania poziomego, 
w tym: [1] 21 notatek urzędowych w sprawie oznakowania poziomowego;                             
[2] 12 notatek urzędowych w sprawie oznakowania pionowego;  

- 45 notatek w sprawie nierówności nawierzchni; 

3) w 2020 r. (I półrocze) złożono 51 wniosków dotyczące inżynierii ruchu i stanu 
nawierzchni: 

- 29 wniosków w sprawie znaków drogowych lub wytartego oznakowania 
poziomego, w tym: [1] 24 notatki urzędowe w sprawie oznakowania poziomowego; 
[2] pięć notatek urzędowych w sprawie oznakowania pionowego; 

- 22 notatki w sprawie nierówności nawierzchni; 

Wszystkie wnioski Policji zostały zrealizowane przy remontach cząstkowych 
wykonywanych na bieżąco w danym roku. 

(akta kontroli str. t.II/365-389) 

3.7. W zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ZDM zlecał 
przygotowanie następujących opracowań: 

1) klasyfikacji odcinka drogi krajowej nr 3 ze względu na koncentrację wypadków 
śmiertelnych (listopad 2016 r.); 

2) audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla projektu przebudowy 
ul. Pocztowej w Legnicy (czerwiec 2015 r.); 

3) analizy stopnia zagrożenia ruchu drogowego – dla lokalizacji zjazdu 
z ul. Witelona w Legnicy (maj 2016 r.); 

4) audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla projektu przebudowy 
ul. Piastowskiej w Legnicy (czerwiec 2020 r.). 

(akta kontroli str. t.II/365-389) 

3.8. W sprawie opracowań dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
Dyrektor ZDM wyjaśnił, że w całym procesie inwestycyjnym i remontowym ZDM 
wymagał od projektantów stosowania przepisów i wytycznych odnośnie 
prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych, m.in. „Wytycznych organizacji 
bezpiecznego ruchu pieszych” (oświetlenie przejść dla pieszych), i tak: 

1) w 2018 r.: „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. 
Drohobyckiej i  Drzymały w Legnicy”40; 

2) w 2019 r.: „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. 
Chojnowskiej i ul. Szewczenki w Legnicy”41; 

3) w 2020 r.: „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie bramy głównej 
Huty Miedzi w Legnicy”42; „Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ronda na ul. 

                                                      
40 Według PN/EN 13201-3:2007 oraz obliczenia wykonane w programie DIALUX. 
41 Według „Wytyczne dla oświetlenia przejść dla pieszych wyd. przez GDDKiA” oraz obliczenia 
wykonane w programie DIALUX. 
42 Według „Wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych realizowanych przez GDDKiA, kwiecień 2017 
r. (wersja 1)” oraz obliczenia wykonane w programie DIALUX. 
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Sudeckiej do ul. Koskowickiej”43; „Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Spokojnej 
w Legnicy”44. 

ZDM wymagał także od projektantów stosowania przepisów i wytycznych 
prawidłowego dot. zarządzania prędkością na drogach samorządowych. Według 
nich projektowane były m.in. przebudowy dróg np. al. Piłsudskiego z rondem 
turbinowym przy ul. Marsa. 

(akta kontroli str. t.II/365-389) 

3.9. Komendant Miejski Policji nie zwracał się bezpośrednio do ZDM o wskazanie 
lokalizacji miejsc szczególnie niebezpiecznych na sieci dróg miejskich lub 
o wysokim poziomie występowania zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem 
ograniczeń prędkości przez kierujących. 

Jak wyjaśnił Dyrektor ZDM, w porozumieniu z Policją i UML (WZRD) na ulicach 
miejskich w Legnicy zamontowano tablice ostrzegawcze z radarowym wskaźnikiem 
prędkości na wymienionych ulicach45: 

- ul. Jaworzyńska – 1 szt. w kierunku Centrum; 

- ul. Złotoryjska – 1 szt. w kierunku Centrum; 

- al. Piłsudskiego – 1 szt. w kierunku Ronda Niepodległości; 

- ul. Sikorskiego – 1 szt. w kierunku ul. Wrocławskiej; 

- ul. Wrocławska – 2 szt. w kierunku Centrum i kierunku granic miasta. 

(akta kontroli str. t.II/365-389) 

W sprawie współpracy ZDM z Inspekcją Transportu Drogowego46, Dyrektor ZDM 
wyjaśnił, że GITD nie występowała z wnioskiem o montaż fotoradarów na terenie 
miasta Legnicy. Natomiast w tej sprawie wystąpił w 2019 r. Instytut Transportu 
Samochodowego w Warszawie. Jak wyjaśnił Dyrektor ZDM, istniejące wcześniej 
stanowiska fotoradarów na ulicach zostały zdemontowane w 2014 r. w wyniku 
ustawowej zmiany przepisów. Na ul. Wrocławskiej DK nr 94 zamontowane były dwa 
urządzenia automatycznej kontroli prędkości na al. Piłsudskiego – 1 szt. oraz na ul. 
Jaworzyńskiej - 1 szt.). Wnioski do GITD i WITD o pozostawienie tych punktów nie 
zostały uwzględnione. 

 (akta kontroli str. t.II/365-389) 

Ponadto Dyrektor ZDM wyjaśnił, że ZDM nie posiada dostępu do systemu SEWiK, 
zatem nie posiada informacji o zdarzeniach drogowych, które miały miejsce na sieci 
dróg miejskich, z ustaloną przyczyną jego wystąpienia zarejestrowaną w tym 
systemie. W kontaktach z Policją ZDM opiera się na policyjnych informacjach 
przekazywanych drogą codziennej korespondencji. 

(akta kontroli str. t.II/365-389) 

3.10. W badanym okresie przedstawiciel ZDM nie brał udziału w procesie 
sporządzania przez Policję kart zdarzenia drogowego. 

 (akta kontroli str. t.II/365-389) 

                                                      
43 Według PN/EN 13201-3:2007 oraz obliczenia wykonane w programie DIALUX. 
44 Według PN/EN 13201-3:2016-03, „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych, Wytyczne 
prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych z grudnia 2017 r.” oraz obliczenia wykonane 
w programie DIALUX. 
45 Np. Komenda Miejska Policji w Legnicy wystąpiła do UML o zamontowanie tablic ostrzegawczych           
z radarowym wskaźnikiem prędkości w ciągu ul. Jaworzyńskiej oraz ul. Złotoryjskiej. 
46 GITD, WITD. 
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3.11.  ZDM nie występował z inicjatywami o których mowa w art. 25 ust. 2 i 4 ustawy 
o drogach publicznych. Do ZDM również nie wpływały wnioski w tej sprawie. 

 (akta kontroli str. t.II/365-389) 

W działalności ZDM w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

ZDM nie dokonał w pełni wymiany oznakowania poziomego, oznakowania 
pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosownie do 
terminów określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach47, tj.: 
- pionowych znaków drogowych do dnia 31 grudnia 2010 r., 
- poziomych znaków drogowych do dnia 31 grudnia 2008 r., 
- urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Do wymiany pozostało: 10% - pionowych znaków drogowych; 5% - poziomych 
znaków drogowych oraz 5% - urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Z wyjaśnień Dyrektora ZDM wynikało, że operacji tej nie zakończono z powodu 
braku odpowiednich środków finansowych. 

(akta kontroli str. t.II/365-389) 

Zdaniem NIK tak długi okres nie wywiązania się w pełni z obowiązku wymiany 
oznakowania nie służy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
miejskich Legnicy. 
ZDM prawidłowo prowadził ewidencję dróg miejskich Legnicy za pomocą systemu 
Informatycznego „eDIOM”. ZDM zapewnił realizację okresowych kontroli stanu 
technicznego dróg i ich oznakowania na podstawie przepisów Prawa budowlanego. 
Dedykowani pracownicy ZDM prowadzili okresowe kontrole stanu dróg na 
podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych. Zarząd współpracował 
z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przy realizacji 
zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach 
miejskich Legnicy. Ocenę pozytywną obniża brak pełnej wymiany oznakowania 
poziomego, oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, stosownie do terminów określonych w § 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

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: 

 
Podjęcie skutecznych działań w celu zrealizowania pełnej wymiany oznakowania 
poziomego, oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego stosownie do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

                                                      
47 Dz.U. z 2019 r. poz. 2311, ze zm. 
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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 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 
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