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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

Informacje medialne, wskazujące m.in. na: 

 nienależyte zarządzanie infrastrukturą drogową, w tym 
nieprawidłowe oznakowanie dróg oraz nieutrzymywanie 
ich w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, 

 nieprowadzenie okresowych kontroli stanu 
technicznego dróg, 

 nieprowadzenie wymaganych objazdów dróg oraz brak 
założonych książek dróg, 

 wybór wykonawców robót drogowych niezgodnie  
z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 

 



Czy gminy i powiaty prawidłowo realizowały inwestycje drogowe 
oraz właściwie zarządzały istniejącą infrastrukturą drogową, 
zapewniając jej funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników 
ruchu drogowego? 

 Czy działania inwestycyjne na drogach gminnych i powiatowych 
były rzetelnie planowane i realizowane oraz czy przyczyniły się 
do poprawy funkcjonowania transportu oraz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego? 

 Czy podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego 
działania dotyczące utrzymywania dróg realizowano rzetelnie  
i czy były one skuteczne? 

 Czy zarządcy dróg prawidłowo wykonywali obowiązki  
w zakresie organizacji ruchu i czy realizacja tych zadań 
zapewniła bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego? 

 

Co kontrolowaliśmy? 02 



Łącznie skontrolowano 12 jednostek samorządu 
terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim, tj.: 

 6 starostw powiatowych, tj. w Działdowie, Iławie, 
Nidzicy, Olsztynie, Piszu oraz Węgorzewie, 

 6 urzędów gmin wiejskich, tj. w Gronowie Elbląskim, 
Kiwitach, Kurzętniku, Sorkwitach, Stawigudzie oraz 
Szczytnie. 

 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 

Okres objęty kontrolą: 2014 – 2017 (I kw.)  



 Zrealizowane przez gminy i powiaty inwestycje drogowe wpłynęły  
na poprawę warunków transportowych oraz bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, 

 Nie wszystkie jednostki wywiązały się z obowiązku opracowania planów 
rozwoju sieci drogowej i projektów finansowania tych zadań, 

 W trzech jednostkach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stosowania 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 Stan techniczny niektórych odcinków dróg wymaga pilnej interwencji  
i nakładów finansowych na poprawę ich stanu, 

 Nawierzchnia większości skontrolowanych odcinków dróg nie była 
utrzymywana w należytym stanie technicznym, 

 Na większości odcinków dróg zarządzanych przez objęte kontrolą jednostki 
stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu, 

 W trzech jednostkach niewłaściwa była procedura zatwierdzania 
projektów organizacji ruchu, 

 Nie wszystkie drogi posiadały zatwierdzone projekty organizacji ruchu. 

Stwierdzony stan 04 



Stan odcinków dróg ocenionych w toku kontroli 05 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie kontroli. 



Przykład odcinka drogi powiatowej, który został oceniony 
jako zły i zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego 06 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



Nieprawidłowości w oznakowaniu dróg gminnych  
i powiatowych poddanych kontroli 07 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Przykład nieczytelnego oznakowania pionowego 08 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



Przykład oznakowania umieszczonego na niewłaściwej 
wysokości 09 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 



Jednostki samorządu terytorialnego objęte kontrolą NIK 
ze wskazaniem odsetka dróg z ustaloną organizacją ruchu 10 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Ocena ogólna 11 

Zrealizowane przez skontrolowane gminy i powiaty zadania inwestycyjne 
obejmujące budowę, przebudowę i remonty dróg wpłynęły na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz warunki transportowe. Zadania te 
zostały rzetelnie odebrane i rozliczone z wykonawcami. W trakcie 
przygotowania niektórych inwestycji drogowych nie ustrzeżono się jednak 
nieprawidłowości, które dotyczyły nieprzestrzegania przepisów ustawy 
Prawo budowlane, a także niewłaściwego prowadzenia postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych. 
Część dróg gminnych i powiatowych, pomimo nakładów z krajowych  
i unijnych funduszy na dofinansowanie inwestycji drogowych, nadal 
znajduje się w stanie technicznym, który zagraża bezpieczeństwu ruchu 
drogowego. Sytuację pogarsza nieprawidłowe oznakowanie dróg, tj. 
lokalizacja znaków drogowych niezgodna z dokumentacją organizacji ruchu 
oraz umieszczenie oznakowania pionowego na wysokości, która ograniczała 
jego widoczność.  



Ocena ogólna 12 

Nie w pełni skuteczne były również działania zarządców dróg gminnych  
i powiatowych dotyczące utrzymania w należytym stanie nawierzchni dróg. 
Występujące przypadki zanieczyszczenia jezdni negatywnie wpływały na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprzez zmniejszenie przyczepności 
pojazdów oraz ograniczenie czytelności oznakowania poziomego. 
Większość zarządców dróg nie wywiązała się z obowiązku opracowania 
dokumentów planistycznych, wymaganych ustawą o drogach publicznych. 
Dotyczyło to w szczególności niesporządzenia planów rozwoju sieci 
drogowej, precyzujących zamierzenia inwestycyjne w odniesieniu do całości 
administrowanych dróg. Niektórzy zarządcy nie wykonywali także 
okresowych (rocznych lub pięcioletnich) kontroli stanu technicznego dróg, 
wymaganych ustawą Prawo budowlane. 



Do Ministra Infrastruktury i Budownictwa: 

 Wprowadzenie obowiązku opracowania i zatwierdzenia przez organy 
zarządzające ruchem, organizacji ruchu dla wszystkich publicznych 
dróg twardych. 

 Określenie zakresu danych, które powinny zostać ujęte  
w dokumentacji, o której mowa w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach 
publicznej, dotyczącej projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz 
projektów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania  
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych. 

Do jednostek samorządu terytorialnego: 

 Zapewnienie zgodności oznakowania na drogach gminnych  
i powiatowych z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu oraz 
umieszczania pionowych znaków drogowych na wysokości określonej 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

Wnioski  13 



 

 Do kierowników wszystkich 12 skontrolowanych jednostek 
skierowano wystąpienia pokontrolne zawierające oceny 
kontrolowanej działalności oraz wnioski pokontrolne  
(łącznie 43 wnioski). 

 Według stanu na 9 sierpnia 2017 r. 14 wniosków zostało już 
zrealizowanych, a 28 było w trakcie realizacji. 

 Po zakończeniu kontroli skierowano zawiadomienia do organów 
ścigania w związku z naruszeniem przepisów: ustawy Prawo 
budowlane (głównie nieprzeprowadzenie okresowych kontroli stanu 
technicznego dróg), ustawy Prawo zamówień publicznych 
(niewłaściwy tryb zamówienia) oraz ustawy o rachunkowości 
(nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych). 

14 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 
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