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Organizacja ruchu i utrzymanie dróg przekazanych
jednostkom samorządu terytorialnego po wybudowaniu
nowych dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych lub autostrad
Lata 2014–2017
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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 W latach 2004–2017 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały
w zarząd blisko 1,4 tys. km starych dróg krajowych, które po
wybudowaniu i oddaniu do użytkowania nowych dróg krajowych,
przestały pełnić swoją dotychczasową funkcję.
 Do 8 lipca 2015 r., zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o drogach, odcinek drogi
krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, z chwilą
oddania go do użytkowania, pozbawiany był dotychczasowej kategorii
i zaliczany do kategorii drogi gminnej.
 Zmiana statusu byłych dróg krajowych na gminne, nałożyła na gminy
obowiązek utrzymania tych dróg, co wiązało się z ponoszeniem dużych
nakładów finansowych. Jednostki samorządu terytorialnego nie
dysponowały odpowiednimi środkami na bieżące utrzymanie tych dróg
i od kilku lat walczyły o zmianę ustawy o drogach.

02 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Nowelizacja ustawy o drogach, która weszła w życie 9 lipca 2015 r.
przewidziała, że odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym
odcinkiem drogi, będzie zaliczany do kategorii dróg wojewódzkich. Jednak
zarówno sejmik województwa jak i rada powiatu uzyskały możliwość
podjęcia uchwały o pozbawieniu takiej drogi kategorii drogi wojewódzkiej
bądź powiatowej. Zgodnie z przepisami nowelizacji rada gminy, w ciągu
90 dni, tj. do 8 października 2015 r. mogła pozbawić drogę zaliczoną
do kategorii drogi gminnej jej statusu - wtedy stawała się ona drogą
wojewódzką. Z kolei samorządy województw mogły zatrzymać przekazane
w ten sposób przez gminy drogi lub przekazać je do powiatów, a te z kolei
mogły zatrzymać drogi lub przekazać je gminom.
 Nowelizacja ustawy o drogach spowodowała, że około 100 gmin
przekazało takie drogi województwom, które następnie w większości
pozbyły się ich. Natomiast powiaty, po weryfikacji przekazały część tych
dróg z powrotem gminom.
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04 Co kontrolowaliśmy?
Czy jednostki samorządu terytorialnego zapewniły właściwą organizację
ruchu i utrzymanie przejętych dróg?
W szczególności:
 Czy zarządcy dróg podejmowali odpowiednie działania w zakresie
właściwego utrzymania przejętych dróg?
 Czy zarządcy dróg zapewnili bezpieczeństwo w ruchu drogowym
na przejętych odcinkach dróg?
 Czy nadzór nad jednostkami i komórkami organizacyjnymi powołanymi
do zarządzania drogami sprawowany był właściwie?

05 Kogo kontrolowaliśmy?
 12 urzędów gmin
 dwa starostwa powiatowe
 siedem powiatowych zarządów dróg
 pięć wojewódzkich zarządów dróg
W kontroli wykorzystano wyniki kontroli rozpoznawczej
(w jednym urzędzie gminy oraz jednym powiatowym zarządzie dróg).

06 Stwierdzony stan – nawierzchnia starodroży

Starodroże – droga, która w związku

z wybudowaniem nowego odcinka drogi
po innym śladzie utraciła dotychczasową
kategorię.
Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Stwierdzony stan – nieprawidłowości w oznakowaniu

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

08 Stwierdzony stan – przykład nieprawidłowości w oznakowaniu
Starodroże na terenie gminy Zagnańsk

– zasłonięty przez gałęzie znak D-6, z tabliczką T-27
(Przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez
dzieci)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

09 Stwierdzony stan – przykład nieprawidłowości w oznakowaniu
Starodroże na terenie gminy Zagnańsk

– zniszczony znak C-9
(Nakaz jazdy z prawej strony znaku)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Stwierdzony stan – wywiązywanie się z obowiązków
zarządcy dotyczących kontroli

 Spośród objętych kontrolą 26 zarządców, 17 nie prowadziło
wymaganych kontroli stanu technicznego dróg lub przeprowadzało
je niezgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
 Blisko 1/4 zarządców nie wywiązywała się z obowiązku wynikającego
z art. 20 pkt 10 ustawy o drogach i nie przeprowadzała okresowych
kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
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Stwierdzony stan – dokumentacja ewidencyjna

oraz projekty stałej organizacji ruchu

 60% skontrolowanych jednostek nie ustaliło numeru ewidencyjnego
dla przejętego starodroża bądź nie wystąpiło o nadanie numeru
przejętej drodze.
 Ponad połowa skontrolowanych zarządców nie prowadziła pełnej
i kompletnej dokumentacji przejętych dróg (książek drogi
oraz dziennika objazdu drogi).
 15% zarządców nie miało w ogóle zatwierdzonych projektów
organizacji ruchu dla przejętych starodroży, a 23% dysponowało
projektami tylko dla części odcinków.
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Stwierdzony stan – regulowanie stanu prawnego gruntów

pod drogami oraz wykazywanie starodroży w księgach rachunkowych

 Skontrolowane jednostki otrzymały starodroża znajdujące się w
całości lub w części na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym,
 Tylko jeden z 26 skontrolowanych zarządców doprowadził
(wg stanu na koniec 2017 r.) do uregulowania w pełni stanu prawnego
przejętych gruntów pod drogami i ujawnił ten stan w księgach
wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków,
 Tylko dwie jednostki wykazały w księgach rachunkowych wszystkie
przekazane im starodroża wraz z działkami gruntu pod drogami.
Nieujęcie w ewidencji księgowej pozostałych jednostek tych
składników majątkowych powodowało, że księgi prowadzone były
nierzetelnie.
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Stwierdzony stan – ponoszone nakłady na utrzymanie starodroży

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Stwierdzony stan – opłaty za umieszczenie urządzeń

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami

 W połowie skontrolowanych jednostek stwierdzono nieprawidłowości
związane z pobieraniem opłat z tytułu umieszczenia w przejętych
starodrożach urządzeń infrastruktury technicznej.
 W dziewięciu jednostkach sprawy te nie zostały w ogóle uregulowane,
a w czterech załatwiono je częściowo. Nieuregulowanie tych spraw
spowodowało, że opłaty z tytułu umieszczenia takich urządzeń często
nie wpływały do właściwego zarządcy.
 W trakcie kontroli zidentyfikowano również jednostki, które nie miały
informacji czy, a jeśli tak, to jakie urządzenia infrastruktury technicznej,
niezwiązane z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego
znajdują się pasie drogowym przejętych dróg.
 W niektórych skontrolowanych jednostkach pobierano opłaty,
w wysokości niezgodnej ze stawkami określonymi w uchwałach
właściwych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
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Stwierdzony stan – bezpieczeństwo na starodrożach
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Stwierdzony stan – obiekty i urządzenia mogące zagrażać życiu
lub zdrowiu użytkowników starodroży (3 przypadki)

Gmina Suchedniów

– zniszczone schody przy moście
przez rzekę Łosienicę w ciągu starodroża
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17 Stwierdzony stan – organizacja jednostki oraz nadzór

 Wszystkie skontrolowane jednostki zapewniły warunki
do wykonywania zadań zarządcy przejętych odcinków dróg
– zadania te realizowane były przez wyodrębnione komórki
organizacyjne bądź wskazanych pracowników.
 W 65% skontrolowanych jednostek stwierdzono, że nie funkcjonował
prawidłowo nadzór nad jednostkami i komórkami organizacyjnymi
wykonującymi zadania związane z zarządzaniem drogami.

18 Ocena ogólna
W ocenie NIK, działania zarządców dróg, mające zapewnić właściwą
organizację ruchu i utrzymanie dróg przejętych po wybudowaniu nowych
dróg krajowych, nie były w pełni prawidłowe i wystarczające. Większość
skontrolowanych jednostek nie wypełniała prawidłowo obowiązków
zarządcy drogi, także tych, które w zasadniczy sposób wpływają
na właściwe utrzymanie dróg i zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Zarządcy nie przeprowadzali wymaganych kontroli stanu
technicznego dróg lub przeprowadzali je niezgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i ustawy o drogach publicznych.
Pomimo tego, że skontrolowane jednostki otrzymały większość dróg
znajdujących się w całości lub w części na gruntach o nieuregulowanym
stanie prawnym, tylko jeden zarządca uregulował w pełni ten stan.
Zarządcy nie doprowadzili również do ujawnienia w księgach wieczystych
i w ewidencji gruntów i budynków prawa własności gruntów
przysługującego jednostkom samorządu terytorialnego.

19 Ocena ogólna
Zarządcy nie wykazywali w księgach rachunkowych wszystkich
przekazanych im dróg wraz z działkami gruntu pod tymi drogami, co
powodowało, że wartość ich majątku w tych księgach nie odpowiadała
rzeczywistości. Połowa skontrolowanych zarządców nie ustaliła należnych
opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z drogą.
Prawie połowa zarządców nie miała projektów organizacji ruchu
dla wszystkich przejętych odcinków dróg, również w przypadku zmian
w organizacji ruchu po przejęciu ich w zarząd. Zarządcy nie zapewnili także
na tych drogach sprawnego, czytelnego i zgodnego z przepisami
oznakowania. Takie zaniechania negatywnie wpływały na bezpieczeństwo
w ruchu.
Nieprawidłowości te świadczą o niedostatecznym nadzorze nad
jednostkami i komórkami organizacyjnymi wykonującymi zadania związane
z zarządzaniem drogami oraz o tym, że kierownicy kontrolowanych
jednostek nie zapewnili w pełni skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
w tym obszarze.
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21 Wnioski de lege ferenda
Do Ministra Infrastruktury
o przygotowanie nowelizacji ustawy o drogach, polegającej na:
– Wprowadzeniu obowiązku uregulowania przez zarządcę dróg
krajowych stanu prawnego gruntów zajętych przez odcinki dróg
krajowych przed ich przekazaniem samorządowi województwa
po wybudowaniu nowych odcinków dróg krajowych,
– Wprowadzeniu obowiązku przekazywania samorządowi
województwa danych o wartości odcinków dróg krajowych oraz
gruntów zajętych przez te drogi, przejmowanych przez samorząd
na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach,

22 Wnioski de lege ferenda
– Uregulowaniu sposobu postępowania w przypadkach, gdy po
przejęciu dotychczasowych odcinków dróg krajowych przez zarządców
dróg samorządowych, w obrocie prawnym funkcjonują decyzje
wydane przez zarządcę dróg krajowych, zezwalające na umieszczenie
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
w których określono wysokość stawki opłaty niezgodnie z wysokością
stawki ustalonej w uchwale organu stanowiącego właściwej jednostki
samorządu terytorialnego, wydanej na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy
o drogach.
Ponadto NIK wniosła o dokonanie przez Ministra Infrastruktury zmiany
rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, zobowiązującej
zarządców drogi do opracowania i zatwierdzenia przez organy zarządzające
ruchem, projektu organizacji ruchu dla wszystkich dróg publicznych.
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