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ustawa  
o drogach 

publicznych

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1440, ze zm.;

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r.  poz. 524, 
ze zm.);

ustawa  
o rachunkowości

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395);

ustawa Prawo 
budowlane

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,  
ze zm.);

ustawa Prawo  
o ruchu drogowym

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2222, ze zm.);

rozporządzenie 
w sprawie 

dokumentacji 
projektowej 

i specyfikacji 
technicznych

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

rozporządzenie w 
sprawie ewidencji 

dróg

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepu-
stów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym 
i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582);

rozporządzenie w 
sprawie gęstości 

drewna

rozporządzenie Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r.  
w sprawie określania gęstości drewna (Dz. U. poz. 536);

rozporządzenie 
w sprawie 

sporządzania 
informacji

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 
trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci 
dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, 
poz. 583);

rozporządzenie w 
sprawie warunków 

technicznych dróg

rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

dopuszczalna 
masa całkowita

największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu 
obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;

droga budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz insta-
lacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia 
ruchu drogowego;

jezdnia część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 
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klasa drogi normatywne ujęcie kategorii dróg publicznych wprowadzone w celu określe-
nia warunków technicznych użytkowania tych dróg, wprowadzone rozporzą-
dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 

Klasy dróg i ich symbole:
a.   autostrady – symbol A,
b.   ekspresowe – symbol S,
c.   główne ruchu przyspieszonego – symbol GP,
d.   główne – symbol G,
e.   zbiorcze – symbol Z,
f.    lokalne – symbol L,
g.   dojazdowe – symbol D;

obiekt liniowy obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość,  
w szczególności droga wraz ze zjazdami;

ochrona drogi działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia 
drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytko-
wania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu;

pas drogowy wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 
powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzą-
dzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, 
a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;

pojazd 
nienormatywny

Pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez 
ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w prze-
pisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa cał-
kowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewi-
dzianych w przepisach niniejszej ustawy;

przebudowa drogi wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany gra-
nic pasa drogowego (art. 4 pkt 18 ustawy o drogach publicznych);

remont drogi wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu 
wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym (art. 4 pkt 19 
ustawy o drogach publicznych);

ulica droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z prze-
pisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może 
być zlokalizowane torowisko tramwajowe;

utrzymanie drogi wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do 
zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, a także odśnieżanie i zwalczanie 
śliskości zimowej (art. 4 pkt 20 ustawy o drogach publicznych);

zarządca drogi organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego, do którego 
właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg (art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).
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Drogi wojewódzkie odgrywają istotną rolę w zapewnieniu sprawnego przepływu 
osób oraz towarów w regionach. Stanowią alternatywne ciągi komunika-
cyjne dla dróg krajowych (w tym międzynarodowych) oraz łączą w ramach 
województw poszczególne miasta, powiaty i gminy. Niedostateczny stan 
techniczny dróg wojewódzkich wpływa na powstawanie barier ponadregio-
nalnych i transgranicznych. W ostatnich latach stan techniczny dróg woje-
wódzkich uległ poprawie, jednak w dalszym ciągu odbiega od stanu dróg 
w innych krajach Unii Europejskiej. Szereg odcinków wymaga napraw, 
zarówno ze względu na ich stan techniczny, zwiększające się natężenie ruchu 
oraz konieczność dostosowania ich nośności do 115 kN/oś. Sytuację pogar-
sza fakt, że z powodu obowiązku wnoszenia opłat za przejazdy po drogach 
krajowych przez pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, 
część ruchu tranzytowego przenosi się na drogi wojewódzkie. 

Obok zagadnień dotyczących stanu infrastruktury drogowej i organizacji 
ruchu, istotnym problemem jest ochrona dróg przed degradacją powodo-
waną przez poruszające się po nich przeciążone samochody ciężarowe. 

Zarząd nad drogami wojewódzkimi sprawuje 16 zarządów wojewódzkich1, 
które są jednostkami organizacyjnymi powoływanymi przez sejmik woje-
wództwa. Na dzień 31 grudnia 2016 r. długość dróg wojewódzkich zarzą-
dzanych przez 16 podmiotów wyniosła 27 726,6 km (łączna długość dróg 
wojewódzkich w Polsce – 29 108,6 km). W miastach na prawach powiatu 
zarządcą dróg wojewódzkich jest prezydent miasta.

Infografika nr 1  

Długość dróg wojewódzkich w km. Stan na 31 grudnia 2016 r. 

kujawsko-pomorskie

pomorskie

zachodniopomorskie

lubuskie

lubelskie

łódzkie

opolskie

małopolskie podkarpackie

podlaskie

dolnośląskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie
mazowieckie

poniżej 1.000

1.000–1.500

1.500–2.000

2.000–2.500

powyżej 2.500

Długość dróg wojewódzkich w km.
Stan na 31 grudnia 2016 r.

2.250,1

943,9

1.261,5

1.732,1

1.873,5
1.737,5

1.188,9

2.845,4

2.205,1

1.647,01.374,2

1.061,3

1.293,0

2.692,3 

2.111,0

1.509,8

Źródło: Opracowanie własne NIK.

1  Jednostka samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg (art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy zarządcy dróg 
wojewódzkich prawidłowo 
wykonywali zadania 
w zakresie remontów, 
utrzymania i ochrony 
infrastruktury drogowej 
w stanie zapewniającym 
bezpieczeństwo 
i sprawność ruchu 
drogowego oraz czy środki 
finansowe przeznaczone 
na utrzymanie, remonty 
i modernizację były 
adekwatne do potrzeb?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1. Czy rzetelnie 
wykonywano działania 
planistyczne dotyczące 
rozwoju, finansowania, 
budowy, przebudowy, 
remontu oraz utrzymania 
i ochrony dróg?
2. Czy prowadzono 
wymaganą przepisami 
ewidencję dróg oraz 
sporządzano informacje 
o drogach wojewódzkich 
i przekazywano je  
do Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad?
3. Czy wykonywano 
zadania dot. utrzymania 
i remontów nawierzchni 
dróg, chodników, urządzeń 
zabezpieczających 
ruch i innych urządzeń 
związanych z drogą 
oraz wykonywano 
roboty interwencyjne 
i zabezpieczające?
4. Czy rzetelnie 
przeprowadzano okresowe 
kontrole stanu technicznego 
dróg, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich 
wpływu na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, 
w tym identyfikowano 
usterki, które wymagają 
natychmiastowych 
prac naprawczych lub 
konserwacyjnych ze względu 
na bezpieczeństwo  
ruchu drogowego?

Jednostki kontrolowane 

Czerech zarządców dróg 
wojewódzkich oraz dwóch 
zarządców dróg miejskich.

Okres objęty kontrolą

2014 r. – 2017 r. (III kw.)
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WPROWADZENIE
Utrzymanie należytego stanu infrastruktury drogowej, jak również prawi-
dłowość zarządzania tą infrastrukturą ma istotny wpływ na poprawę bez-
pieczeństwa oraz wygodę ruchu. Z tego też względu Najwyższa Izba Kon-
troli dokonała kontroli oraz oceny działań zarządców dróg wojewódzkich 
w łódzkim, małopolskim, mazowieckim i podlaskim (jednostki te zarządzały 
łącznie 6701,5 km dróg) oraz Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku (17,2 km 
dróg) i Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie (148,4 km dróg). Tak więc 
kontrolą objęto zarządców ok. 23,6% dróg wojewódzkich w Polsce.
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2

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidło-
wości, wykonywanie przez zarządców dróg wojewódzkich w latach 2014–2017  
(do końca III kwartału) zadań w zakresie utrzymania, remontów oraz ochrony dróg.

W sposób poprawny były realizowane zadania dotyczące opracowania planów 
rozwoju sieci drogowej i planów finansowania budowy, przebudowy, remontu 
i utrzymania dróg wojewódzkich. Mimo niewystarczających środków finan-
sowych na realizację zadań, stan bezpieczeństwa i sprawności ruchu na dro-
gach nie uległ zasadniczej zmianie. Stopniowo poprawiał się stan techniczny 
nawierzchni dróg. W miastach na prawach powiatu odsetek dróg w najlep-
szych stanach był wyższy w stosunku do dróg przebiegających przez tereny 
województw.

Skontrolowane podmioty wywiązywały się z obowiązku prowadzenia ewiden-
cji dróg w formie przewidzianej w rozporządzeniu o ewidencji dróg. Jednak 
w przypadku pięciu z sześciu skontrolowanych zarządców zakres prowadzonej 
ewidencji był niepełny (m.in. nieprawidłowo prowadzono dzienniki objazdu 
dróg). Zarządcy sporządzali i przekazywali do Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad wymagane informacje o sieci dróg wojewódzkich dla 
celów statystycznych i obronności.

Zarządcy dróg wojewódzkich nie korzystali z uprawnień wynikających 
z art. 129d ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowymi i nie przeprowadzali kon-
troli pojazdów2 w zakresie przestrzegana przepisów o wymiarach, masie lub 
nacisku osi, w celu zapobiegania niszczeniu dróg.

Dwa spośród sześciu skontrolowanych podmiotów nie przeprowadzało kon-
troli okresowych pięcioletnich lub zakres ich przeprowadzenia był węższy, niż 
określony w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Ponadto w czterech 
skontrolowanych jednostkach nie sprawdzano wykonania zaleceń z poprzed-
niej kontroli. Brak przeprowadzania kontroli okresowych oraz sprawdzenia 
wykonania zaleceń ograniczał zarządcy możliwość skutecznego i efektyw-
nego wykonywania zadań związanych z zapewnieniem właściwego utrzyma-
nia odcinków dróg.

Zarządcy dróg nie posiadali informacji o wartości księgowej części dróg woje-
wódzkich i nie prowadzili ewidencji finansowo-księgowej tych dróg. Powodo-
wało to, że bilanse jednostek nie odzwierciedlały stanu faktycznego.

Istotnym problemem w badaniu i ocenie stanu technicznego nawierzchni dróg 
było stosowanie przez zarządców niejednolitej skali ocen. Każdy ze skontrolowa-
nych zarządców posługiwał się własną skalą i kryteriami do ich oceny. Stosowanie 
jednolitej skali ocen, zdaniem NIK, może przyczynić się do dysponowania spójnymi 
informacjami o stanie technicznym całej sieci dróg wojewódzkich w Polsce i służyć 
wyrównywaniu dysproporcji w ich finansowaniu między regionami.

Obowiązujące od 2012 r. przepisy prawne dotyczące przewozu drewna 
(ustawa Prawo o ruchu drogowym i wydane na jej podstawie rozporządzenie 
w sprawie gęstości drewna) nie dawały efektywnych możliwości eliminowania 
z ruchu drogowego pojazdów przeciążonych, zagrażających bezpieczeństwu 
oraz degradujących infrastrukturę drogową. Pojazdy przewożące drewno prze-
kraczały dopuszczalną masę całkowitą nawet o 40–50%. Oszacowano, że prze-
wóz transportem samochodowym sprzedanego w 2016 r. przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe surowca drzewnego wymagał wykona-
nia ponad 1316,6 tys. kursów po drogach publicznych.

2 Kontrola ruchu drogowego w stosunku do pojazdów może być wykonywania wyłącznie  
w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego (art. 129d 
ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowymi).

Zarządcy dróg 
wojewódzkich nie 

realizowali w sposób 
zadawalający zadań 

z zakresu utrzymania, 
remontów oraz ochrony 
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1.  Skontrolowane cztery zarządy dróg działające na obszarze województwa 
posiadały plany rozwoju sieci drogowej, zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy 
o drogach publicznych. W dwóch pozostałych jednostkach, tj. Miej-
skim Zarządzie Dróg w Płocku i Zarządzie Dróg Miejskich w Warsza-
wie, zarządcy nie opracowali takich planów rozwoju, ponieważ zgodnie 
z regulaminami organizacyjnymi, plany te zostały opracowane prze wła-
ściwe wydziały i biura urzędów miast. Należy wskazać, że ustawodawca 
w art. 20 pkt 1 i art. 35 ust. 1 ustawy o drogach publicznych nie określił, 
w jakiej formie powinny zostać opracowane plany rozwoju sieci drogo-
wej oraz jaki zakres spraw powinny obejmować. W związku z powyż-
szym, poszczególni zarządcy sami interpretowali wspomniane wymogi 
w sposób dowolny. Powodowało to, że nazwy planów rozwoju sieci dro-
gowej oraz ich zawartość była niejednolita.  [str. 14–15]

2.  Dwóch z czterech zarządców, którzy opracowali plan rozwoju woje-
wódzkiej sieci drogowej nie przekazało ich, niezwłocznie po opracowa-
niu, do organów właściwych w sprawie sporządzania miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego (art. 35 ust. 1 ustawy o drogach 
publicznych). Brak niezwłocznego przekazywania gminom po opracowa-
niu lub zweryfikowaniu planu rozwoju wojewódzkiej sieci drogowej może 
utrudniać planowanie przebiegu nowych dróg. Pominięcie tego doku-
mentu w procesie sporządzania, a następnie uchwalania miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego może powodować, że w planach 
miejscowych nie zostaną przeznaczone (zarezerwowane) pod budowę 
dróg tereny o szerokości umożliwiającej spełnienie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi wojewódzkie i ich usytuowanie. 
Może również nie zostać zapewniona ochrona użytkowników terenów 
przyległych do drogi.  [str. 14–15]

3.  Zarządca drogi zobowiązany jest do okresowej weryfikacji planu rozwoju sieci 
drogowej. Nie uczynił tego zarządca dróg wojewódzkich w Łodzi.  [str. 14]

4.  Nieprawidłowości i uchybienia dotyczące prowadzonej ewidencji dróg 
stwierdzono w pięciu z sześciu skontrolowanych zarządów (poza Mazo-
wieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie). Dotyczyły one 
sposobu prowadzenia książki drogi (jeden zarządca), dzienników 
objazdu dróg (pięciu zarządców) oraz map techniczno-eksploatacyjnych 
(dwóch zarządców). Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w prowa-
dzeniu dziennika objazdu dróg. Ograniczało to zarządcy możliwość sku-
tecznego i efektywnego wykonywania zadań związanych z zapewnie-
niem właściwego utrzymania odcinków dróg. Na podstawie art. 5 ust. 2 
ustawy Prawo budowlane zarządca drogi jest zobowiązany do utrzyma-
nia obiektu budowlanego (liniowego) we właściwym stanie technicznym 
i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia właściwo-
ści użytkowych i sprawności technicznej odcinka drogi.  [str. 17–19]

5.  Nieprawidłowe prowadzenie map techniczno-eksploatacyjnych i nie-
udostępnianie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Auto-
strad stwierdzono w dwóch zarządach dróg wojewódzkich. Konsekwen-
cją niewprowadzania zmian do map techniczno-eksploatacyjnych była 
ich dezaktualizacja, powodująca ograniczoną przydatność dla zarządców  

Plany rozwoju sieci 
drogowej

Ewidencja dróg

Mapy techniczno- 
-eksploatacyjne
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i użytkowników dróg. Nieaktualizowane mapy nie odzwierciedlały 
wprowadzonych zmian technicznych i organizacyjnych wpływających 
na warunki korzystania z odcinków dróg.  [str. 19]

6.  Jeden z zarządców nie przekazał Generalnemu Dyrektorowi Dróg Kra-
jowych i Autostrad (GDDKiA) rzetelnych danych o długości dróg i jej 
powierzchni, a dwóch przekazało informacje z uchybieniem terminu. Zgod-
nie z art. 20 pkt 9a ustawy o drogach publicznych, do zadań zarządcy drogi 
należy m.in., sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazy-
wanie ich GDDKiA. Jednocześnie na podstawie postanowień § 2 ust. 2 roz-
porządzenia w sprawie sporządzania informacji corocznie do końca I kwar-
tału danego roku, zarządca przekazuje do GDDKiA informacje o sieci dróg 
publicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia.  [str. 20]

7.  Czterech spośród sześciu skontrolowanych zarządców dróg wojewódz-
kich nie zaewidencjonowało w księgach rachunkowych wszystkich odcin-
ków dróg będących w zarządzie. Było to sprzeczne z postanowieniami art. 4 
ust. 3 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1 pkt 5 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o rachunkowości. Zgodnie z art. 20 ust. 1 do ksiąg rachunkowych okresu 
sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarze-
nie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Nieujmowanie czę-
ści dróg (odcinków dróg) w księgach rachunkowych skutkuje narusze-
niem art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości stanowiącego, że księgi 
powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bie-
żąco. Księgi rachunkowe stanowią podstawę sprawozdawczości finan-
sowej jednostki, a rzetelność ksiąg rachunkowych jest zachowana, przez 
ujęcie operacji gospodarczych zgodnych ze stanem rzeczywistym. Nie-
podejmowanie działań w celu objęcia ewidencją finansowo-księgową 
wszystkich odcinków dróg i obiektów mostowych trwa od 1999 r., kiedy 
to w wyniku reformy administracyjnej, na bazie Dyrekcji Okręgowych 
Dróg Publicznych oraz Rejonów Dróg Publicznych utworzone zostały 
nowe jednostki organizacyjne zarządzające drogami i obiektami inżynie-
ryjnymi, w tym m.in. zarządy dróg wojewódzkich. Jednostki te otrzymały 
wykazy ilościowe dróg, lecz nie przekazano im dokumentacji ewiden-
cyjno-księgowej o ich wartości. Uzupełnienie danych o wartości począt-
kowe sieci dróg jest trudne, ze względu na wysokie koszty wyceny ist-
niejących dróg i obiektów mostowych.  [str. 21–22]

8.   Wszyscy skontrolowani zarządcy przeprowadzali ocenę stanu technicznego 
nawierzchni dróg na koniec poszczególnych lat objętych kontrolą (2014 r., 
2015 r. i 2016 r.). Zarządcy dróg wojewódzkich stosowali niejednolitą skalę 
ocen stanu technicznego nawierzchni dróg. W jednym zarządzie stosowana 
była 3-stopniowa skala ocen, w trzech zarządach skala była 4-stopniowa, 
a w dwóch zarządach 5-stopniowa. Brak stosowania jednolitej skali ocen 
stanu nawierzchni uniemożliwiał kompleksową analizę, ocenę oraz porów-
nanie stanu technicznego nawierzchni dróg w skali kraju. Stosowanie jed-
nolitej skali ocen może przyczynić się do dysponowania spójnymi informa-
cjami o stanie technicznym sieci dróg wojewódzkich w Polsce. Zebrane dane 
od wszystkich zarządców w sposób całościowy i kompletny będą przedsta-
wiały stan sieci dróg wojewódzkich i mogą zostać wykorzystane dla celów 
statystycznych i obronności. Wyniki kontroli wskazują, że stan techniczny 
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Księgi rachunkowe

Stan techniczny 
nawierzchni jezdni
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nawierzchni dróg we wszystkich skontrolowanych jednostkach nie uległ 
istotnej zmianie. Jednak z uwagi na stosowanie niejednolitej skali ocen nie 
jest możliwe ich porównanie. Najlepszy stan techniczny nawierzchni odno-
towano w miastach na prawach powiatu (Płock, Warszawa). Mogło to jednak 
wynikać z faktu, że łączna długość dróg wojewódzkich w tych miastach 
w 2016 r. była stosunkowo niewielka i wyniosła odpowiednio 17,2 km 
i 148,4 km.  [str. 23–27]

9.  Wszyscy skontrolowani zarządcy dróg wykonywali zadania dotyczące 
utrzymania i remontowania nawierzchni dróg, chodników, urządzeń zabez-
pieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz wykonywali 
roboty interwencyjne i zabezpieczające. Nie dysponowali jednak wystar-
czającymi środkami finansowymi na realizację tych zadań, co powodo-
wało, że potrzeby nie były w pełni zaspokajane. Przykładowo, w Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie wysokość środków finansowych w pla-
nach finansowych w stosunku do środków finansowych zapotrzebowa-
nych przez Zarządcę wynosiła w okresie objętym kontrolą od 49% do 74%.
 [str. 27–28]

10.  Istotne bariery komunikacyjne stanowiły odcinki dróg oraz obiekty 
mostowe znajdujące się w złym stanie technicznym. Ich lokalizacja 
w ciągu drogi uniemożliwiała korzystanie z najkrótszych połączeń, 
co powodowało konieczność ograniczenia prędkości, tonażu oraz wpro-
wadzania objazdów (nadkładania długości trasy przejazdu). Generowało 
to wzrost czasu przejazdu oraz wzrost kosztów podróży. Jednocześnie 
zły stan techniczny infrastruktury drogowej nie sprzyjał zapewnieniu  
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  [str. 29]

11.  Przeprowadzone oględziny dróg wojewódzkich wykazały różnego 
rodzaju nieprawidłowości i uchybienia w zakresie stanu technicz-
nego nawierzchni jezdni i chodnika, stanu poboczy, stanu odwodnie-
nia oraz oznakowania poziomego i pionowego. Najwięcej nieprawidło-
wości stwierdzono w oznakowaniu pionowym, które było nieczytelne,  
niekompletne, uszkodzone lub zniszczone. Stwierdzono również nie-
właściwą ich lokalizację, niezgodną z Projektem organizacji ruchu. 
Wczesna diagnostyka (objazdy i kontrole okresowe) dróg oraz odpo-
wiednia reakcja na wyniki przeprowadzanych objazdów i kontroli 
pozwalają na efektywne zarządzanie oraz bezpieczne użytkowanie dróg 
przez uczestników ruchu.  [str. 29–32]

12.  Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 61 ust. 15) i wydane 
na jej podstawie rozporządzenie w sprawie gęstości drewna powodo-
wały, że po drogach poruszały się pojazdy zagrażające bezpieczeństwu 
ruchu, niszczące infrastrukturę drogową. Stosowanie postanowień ww. 
aktów prawnych stwarzało problemy z określeniem prawidłowej ilo-
ści przewożonego drewna. Ustalono, że przewoźnicy posiadali po dwa 
lub więcej dokumentów przewozowych wystawianych przez załadow-
ców, których nie okazywali do kontroli, co powodowało zaniżenie fak-
tycznej objętości transportowanego drewna. Ponadto przewóz drewna 
z własnych składów stwarzał podobne problemy, gdyż przewoźnik 
był równocześnie załadowcą i sam wystawiał dokumenty związane 
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z ładunkiem. Jednocześnie, w ocenie Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego, określona w ww. rozporządzeniu gęstość drewna przewo-
żona środkami transportu drogowego wyrażona w kg/m3 jest zaniżona. 
Wypełniając warunki określone w rozporządzeniu w sprawie gęstości 
drewna oraz warunki określone w art. 61 ust. 15 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, po polskich drogach mogą poruszać się pojazdy przecią-
żone, ważące nawet 55–60 ton, podczas gdy dopuszczalna masa całko-
wita tych pojazdów wynosi 40 lub 42 tony.  [str. 33–38]

Infografika nr 2  
Przewóz drogowy drewna pojazdami o przekroczonej dopuszczalnej masie całkowitej

Źródło: Generalna Inspekcja Transportu Drogowego.

  13.  Żaden ze skontrolowanych zarządców dróg wojewódzkich nie korzy-
stał z uprawnień wynikających z art. 129d ust. 1 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym i nie przeprowadzał kontroli pojazdów w zakresie:
 � przestrzegania przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi; 
 � powodujących uszkadzanie lub niszczenie drogi;
 � zanieczyszczających lub zaśmiecających drogę. 

  Brak pełnej realizacji zadań w zakresie ochrony dróg przez zarządców 
nie przyczyniał się do utrzymania zadowalającego poziomu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Zarządcy wskazywali, że podejmowane próby 
współpracy pomiędzy zarządcą, a Policją i Inspekcją Transportu Dro-
gowego nie powiodły się m.in. z uwagi brak możliwości wcześniejszego 
zaplanowania wspólnych kontroli.  [str. 38]

14.  Dwóch zarządców dróg nie przeprowadzało kontroli okresowych pię-
cioletnich lub zakres ich przeprowadzenia był mniejszy niż określony 
w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Ponadto w jednej jed-
nostce kontrole okresowe pięcioletnie były przeprowadzane w innych 
terminach, niż określone w zarządzeniu wewnętrznym. Zgodnie 
z art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych przeprowadzanie okre-
sowych kontroli stanu dróg ma bezpośredni wpływ na stan bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Kontrola okresowa drogi stanowi środek pre-
wencyjny służący do zidentyfikowania uszkodzeń na eksploatowanej 
drodze. Pozwala to na zaplanowanie i przeprowadzenie w odpowied-
nim czasie działań doraźnych, poprawiających sprawność i bezpieczeń-
stwo użytkowania obiektu liniowego. W ocenie NIK prawidłowy sposób 
przeprowadzania kontroli okresowych stanowi istotny element zapew-
nienia i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  [str. 39–41]

Kontrole pojazdów 
realizowane przez 

zarządców dróg 

Kontrole okresowe



WNIOSKI4. 
System zarządzania drogami wojewódzkimi nie jest w pełni sprawny. 
Zarządcy dróg wojewódzkich nie zawsze i nie w pełni skutecznie podejmo-
wali działania w zakresie właściwego utrzymania dróg i ich ochrony. Ponadto 
obowiązujące przepisy prawa nie zabezpieczały w pełni ochrony dróg oraz 
bezpieczeństwa przy przewozie środkami transportu drogowego drewna. 

W celu poprawy prawidłowego ustalania masy przewożonego drewna oraz 
stosowania jednolitej skali oraz kryteriów do badania stanu technicznego 
nawierzchni dróg,, Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Ministra Infrastruktury o:

 � podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie znowelizowania art. 61 ust. 15 
ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie efektywniejszego ustala-
nia rzeczywistej masy przewożonego drewna; 

 � wprowadzenia w ramach art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, 
standardów dotyczących jednolitej skali ocen i kryteriów do badania 
stanu technicznego nawierzchni dróg wszystkich kategorii, wzorowanej 
na stosowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Mając na uwadze prawidłowość wykonywania zadań określonych w art. 20 
ustawy o drogach publicznych przez zarządców dróg wojewódzkich,  
niezbędne jest podjęcie działań zapewniających prawidłową ich realizację, 
w szczególności rzetelne prowadzenie dzienników objazdów dróg, kontroli 
okresowych oraz eliminowanie nieprawidłowego stanu elementów drogi 
wraz z jej oznakowaniem.

Minister Infrastruktury

Zarządcy dróg 
wojewódzkich
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5.1. Działania planistyczne dotyczące rozwoju, finansowania, 
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg

Plany rozwoju sieci dróg wojewódzkich są dokumentami nakreślającymi 
kierunki przyszłego, prawidłowego rozwoju systemu transportowego 
w województwie. Kierunki i zasady ujęte w tym dokumencie powinny poka-
zywać możliwości kształtowania przestrzeni, przez którą przebiegają drogi 
wojewódzkie. Przyszła sieć drogowa powinna być zarówno przyjazna i bez-
pieczna dla użytkowników i środowiska naturalnego oraz wspomagająca 
rozwój gospodarczy, społeczny i turystyczny województwa, miast, powia-
tów i gmin. Dzięki temu możliwy będzie sprawny i bezpieczny przepływ 
osób i towarów. Dlatego działania zarządcy powinny skupiać się na tworze-
niu efektywnego i trwałego planu rozwoju sieci drogowej. Jest to konieczne 
do osiągania lepszych wyników gospodarczych i zapewnienia konkurencyj-
ności województw w skali kraju i Europy.

Ustalono, że wszystkie skontrolowane cztery zarządy dróg działające 
na obszarze województwa posiadały plany rozwoju sieci drogowej zgodnie 
z art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych W dwóch pozostałych skon-
trolowanych jednostkach, tj. Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku i Zarządzie 
Dróg Miejskich w Warszawie, zarządcy nie opracowali takich planów roz-
woju, ponieważ zgodnie z regulaminami organizacyjnymi, plany te zostały 
opracowane prze właściwe wydziały i biura urzędów miast.3

Przykłady

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi plan rozwoju sieci drogowej obo-
wiązywał od 13 października 2015 r. Wcześniej Zarządca realizował zadania 
w zakresie budowy, modernizacji, remontów, utrzymania na podstawie ogól-
nych dokumentów planistycznych województwa łódzkiego, takich jak: Wielo-
letni program inwestycyjny w zakresie dróg wojewódzkich i Priorytety reali-
zacyjne i modernizacyjne na układzie dróg wojewódzkich oraz na bazie bie-
żących potrzeb.

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku podstawo-
wym dokumentem pełniącym rolę planu rozwoju sieci dróg był „Regionalny 
Plan Transportowy Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020”3. Plan ten 
zawierał m.in. część diagnostyczną, a w niej opis stanu i uwarunkowań systemu 
transportu drogowego oraz część prognostyczną, w której wskazano wstępny 
harmonogram realizacji 20 projektów drogowych na drogach wojewódzkich 
województwa podlaskiego.

 Z ustaleń kontroli wynika, że dwóch z czterech zarządców, którzy opra-
cowali plan rozwoju wojewódzkiej sieci drogowej nie przekazywało ich, 
niezwłocznie po opracowaniu do organów właściwych w sprawie sporzą-
dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 35 
ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Ponadto zarządca był zobowiązany 
do okresowej weryfikacji tego planu rozwoju sieci drogowej. Nie uczynił 
tego zarządca dróg wojewódzkich w Łodzi. 

3  Przyjęty uchwałą Nr 161/2082/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z 20 września 2016 r.

Plany rozwoju sieci dróg 
wojewódzkich 

Przekazywanie gminom 
planów rozwoju sieci 

dróg wojewódzkich 
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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi nie przekazał zgodnie z przepisami 
art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych planu rozwoju sieci dróg wojewódz-
kich niezwłocznie po sporządzeniu właściwym organom. Nie wywiązywał się 
on również z wynikającego z art. 35 ust. 1 ww. ustawy obowiązku okresowej 
weryfikacji tego planu (został on opracowany w 2015 r.). Przekazanie planu 
właściwym organom nastąpiło dopiero po dwóch latach od jego uchwalenia.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie przekazał organom właściwym 
do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego), zatwierdzonego Planu 
Rozwoju. Po kontroli, NIK zobowiązała Zarząd do powiadamiania organów 
właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego o zatwierdzonym planie rozwoju dróg.

W ocenie NIK, brak niezwłocznego przekazywania gminom po opracowa-
niu lub zweryfikowaniu planu rozwoju wojewódzkiej sieci drogowej może 
utrudniać planowanie przebiegu nowych dróg. Pominięcie tego dokumentu 
w procesie sporządzania, a następnie uchwalania miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego może powodować, że w planach miejscowych 
nie zostaną przeznaczone (zarezerwowane) pod budowę dróg tereny o sze-
rokości umożliwiającej spełnienie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi wojewódzkie i ich usytuowanie. Może również nie zostać 
zapewniona ochrona użytkowników terenów przylegających do drogi.

Ustawodawca w art. 20 pkt 1 i art. 35 ust. 1 nie określił w jakiej for-
mie powinny zostać opracowane plany rozwoju sieci drogowej oraz jaki 
zakres spraw powinny obejmować. W związku z powyższym poszczególni 
zarządcy sami interpretowali wspomniane wymogi w sposób dowolny. 
Powodowało to, że nazwy planów rozwoju sieci drogowej oraz ich zawar-
tość była niejednolita. Ustalono, że w czterech zarządach dróg wojewódz-
kich nazwy planów rozwoju sieci drogowej oraz ich okresy obowiązywania 
były zróżnicowane. I tak w:

Przykłady

Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – „Regionalny 
Plan Transportowy Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020”;

Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi – „Plan rozwoju sieci dróg wojewódz-
kich województwa łódzkiego na lata 2015–2023”;

Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie – „Plan rozwoju sieci 
drogowej dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego na lata 2016–2026”.

Obowiązujący od 2012 r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
„Plan Rozwoju” zawierał m.in.: „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwe-
stycyjnych” (załącznik 3), „Zestawienie szczegółowych informacji na temat 
dróg wojewódzkich w Małopolsce” (załącznik 4), „Listę zadań planowanych 
do realizacji do roku 2020” (załącznik 8), „Planowane nakłady finansowe 
na infrastrukturę drogową 2012–2020” (załącznik 10) i „Ocenę stanu tech-
nicznego i danych ruchowych na sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce” 
(załącznik 11). W okresie objętym kontrolą nie sporządzano w ZDW wery-
fikacji Planu Rozwoju. W ocenie zarządcy ustawodawca nie określił warun-

Zawartość planu rozwoju 
sieci dróg wojewódzkich 
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ków, w postaci przepisu wyznaczającego okresy weryfikacji planów roz-
woju (zarządca w 2017 r. przystąpił do weryfikacji Planu Rozwoju, którego 
zakończenie przewiduje na koniec 2017 r.).

Również w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 
obowiązujący „Regionalny Plan Transportowy Województwa Podla-
skiego na lata 2014–2020” w swoje treści był zróżnicowany. Zawierał  
m.in. część diagnostyczną, a w niej opis stanu i uwarunkowań systemu trans-
portu drogowego oraz część prognostyczną, w której wskazano wstępny  
harmonogram realizacji 20 projektów drogowych na drogach wojewódz-
kich województwa podlaskiego. Ponadto zadania z zakresu rozwoju sieci 
dróg wojewódzkich zawierały również opracowania takie jak:

 � „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego”4 
(z 2003 r.), w którym zawarto m.in. wykazy potencjalnych zadań obej-
mujących przebudowę dróg wojewódzkich i mostów na tych drogach;

 � „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego”5 

 (z 2017 r.), zawierający m.in. wykaz dróg wojewódzkich, charaktery-
stykę tempa degradacji nawierzchni tych dróg, kierunki rozwoju dróg 
wojewódzkich.

W ramach realizacji ustalonego w art. 20 pkt 2 ustawy o drogach publicz-
nych obowiązku opracowywania projektów planów finansowania budowy, 
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiek-
tów inżynierskich zarządcy wszystkich sześciu skontrolowanych jednostek 
opracowywali plany finansowania.

Przykłady

Plany rzeczowo-finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie były spo-
rządzane na podstawie przeglądów (okresowych i doraźnych) obiektów. Plany 
takie z podziałem na: Plan wydatków bieżących na rok (…) i Plan wydatków 
inwestycyjnych na rok/lata (…) tworzone były zbiorczo. Na podstawie tego 
planu sporządzany był plan finansowy uwzględniający możliwości ZDM. Zakres 
rzeczowy do planu rzeczowo-finansowego tworzony był na podstawie: prze-
prowadzanych kontroli okresowych dróg, kart napraw opracowanych przez 
specjalistyczne jednostki naukowo-badawcze, przeglądów i objazdów bieżą-
cych dróg oraz zgłoszeń i monitów otrzymywanych od użytkowników dróg. 
Zakres finansowy zaplanowanych robót do planu rzeczowo-finansowego usta-
lany był metodą porównawczą poprzez analogie do lat poprzednich, z uwzględ-
nieniem informacji pozyskiwanych jw. oraz cen robót budowlanych na dany rok 
w zależności od możliwości finansowych miasta. 

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi wykonywanie tych zadań reali-
zowane było przez Wydział Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej oraz przez 
Wydział Finansowy. Do zadań tych komórek należało w szczególności opra-
cowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i projektów planów 
finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg. Komórki te współpracowały 
także z jednostkami samorządu terytorialnego. Ich pracownicy byli również 
odpowiedzialni za przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów wydatków 
dla robót drogowych, jak też za przesyłanie do urzędu marszałkowskiego infor-

4  „Przyjęty uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 27 czerwca 2003 r. 
Zmieniony Uchwałą Nr XL/479/14 z 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Podlaskiego. Przestał obowiązywać 5 czerwca 2017 r.

5  Przyjęty uchwałą Nr XXXV/330/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 22 maja 2017 r.

Plany finansowania 
budowy dróg
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macji o postępie w przygotowaniu i realizacji inwestycji oraz poprzez prze-
kazywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego za dany rok. Spra-
wozdania te były przygotowywane według stanu na dzień 30 czerwca oraz  
31 grudnia każdego roku i były zatwierdzane uchwałami Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego. Nadzór jednostek zwierzchnich w zakresie planowania inwe-
stycji był realizowany poprzez analizę i zatwierdzenie składanego w okresie 
jesiennym projektu budżetu na następny rok, w którym przedstawione były 
potrzeby w zakresie finansowania inwestycji oraz projektu budżetu w cyklu 
wieloletnim. Był on także zatwierdzany uchwałami Sejmiku Województwa 
Łódzkiego.

5.2.  Prowadzenie ewidencji dróg oraz sporządzanie 
informacji o drogach wojewódzkich i przekazywanie ich 
do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Do zadań zarządcy drogi wojewódzkiej należy m.in. prowadzenie ewidencji 
dróg (art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych). Ewidencję dróg prowa-
dzi się w jednej z dwóch alternatywnych form: pisemnej lub elektronicz-
nej. Powinna ona zawierać, zgodnie przepisem § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
w sprawie ewidencji dróg: 

 − książkę drogi, prowadzoną według wzoru określonego w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia;

 − dziennik objazdu dróg, prowadzony według wzoru określonego w załącz-
niku nr 2 do rozporządzenia;

 − mapę techniczno-eksploatacyjną dróg publicznych, sporządzaną z zasto-
sowaniem znaków umownych określonych w załączniku nr 3 do roz-
porządzenia.

Nieprawidłowości i uchybienia dotyczące prowadzonej ewidencji dróg 
stwierdzono – poza Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w War-
szawie – we wszystkich pięciu skontrolowanych zarządach. 

Zarządca drogi jest zobowiązany prowadzić dla każdego odcinka drogi 
książkę drogi. Dokument ten jest przeznaczony do dokonywania zapi-
sów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, 
remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego. 
Książka powinna zostać założona w dniu przekazania obiektu do użytko-
wania i systematycznie prowadzona przez okres jego eksploatacji. Książka 
drogi służy do systematycznego dokumentowania wszystkich działań mają-
cych znaczenie dla utrzymania właściwego stanu technicznego odcinka 
drogi. Książka drogi wraz załączonymi dokumentami określa stan odcinka 
drogi, w całym okresie jej prowadzenia. Książka powinna być wiernym 
odzwierciadleniem wszystkich zdarzeń, jakie dokonały się na drodze. Wzór 
książki drogi oraz sposób prowadzenia został określony w załączniku nr 1 
do rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg. 

Ewidencja dróg

Książki drogi
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Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie prowadzenia książki drogi 
przedstawiono na poniższym przykładzie.

Przykłady

W prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie książkach 
drogi stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 − brak było numerowania stron i/lub podstron w poszczególnych częściach książki;
 − w części III książki drogi (dot. ośmiu skontrolowanych książek drogi) „Zesta-

wienie zbiorcze danych technicznych odcinka drogi” – tabela 3b „w granicach 
administracyjnych miast” powinno być wpisane po literce b), a było po literce a)  
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji 
dróg; w przypadku dwóch książek DW 768 i 982 nie było części III książki,  
a w to miejsce umieszczono inny dokument, niezwiązany z książką drogi;

 − w części IV książek drogi brak było numerów uprawnień pracowników 
upoważnionych do wykonywania objazdów – dot. DW 971, 791, 775, 967, 
933, 981, 783, 965;

 − w części V trzech książek drogi (na 10 skontrolowanych) brak było nume-
rów protokołów z przeprowadzonych okresowych kontroli stanu technicz-
nego drogi – dot. DW 791, 933, 783; także w książce drogi poddanej oglę-
dzinom (DW 964) brak było numerów protokołów kontroli okresowych.

Dziennik objazdu dróg prowadzi zarządca oddzielnie dla każdej kategorii drogi. 
W dzienniku zamieszcza się m.in. datę objazdu, nr ewidencyjny odcinka drogi, 
trasę objazdu, zauważone usterki, braki i uszkodzenia oraz ich lokalizację, zale-
cenia pokontrolne i termin realizacji oraz datę wykonania zalecenia. Nierze-
telne prowadzenie dzienników objazdów dróg stwierdzono w pięciu zarzą-
dach dróg (oprócz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie).

Przykłady

W Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku kontrola dzienników objazdów odcin-
ków dróg wojewódzkich nr 559, 562 i 564 za lata 2014–2017 wykazała nierze-
telnie ich prowadzenie. Na 534 odnotowane objazdy dróg jedynie w 59 przy-
padkach (10,5%) odnotowano spostrzeżenia w kolumnie „Zauważone usterki, 
braki i uszkodzenia oraz ich lokalizacja”, przy czym w żadnym przypadku opi-
sanych usterek, braków i uszkodzeń nie wpisano ich lokalizacji w kilometrażu 
drogi lub adresu w systemie referencyjnym; w kolumnie „Zalecenia pokontrolne 
i termin realizacji”, jedynie w 53 przypadkach wpisano termin realizacji zale-
cenia, natomiast w żadnym przypadku w kolumnie „Data wykonania zalece-
nia” nie odnotowano daty faktycznego wykonania zalecenia pokontrolnego. Taki 
sposób wypełniania dziennika objazdu drogi nie spełniał wymogów określo-
nych we wzorze przedstawionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w spra-
wie numeracji i ewidencji dróg publicznych.

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białystoku nierzetelnie pro-
wadzono 28 z 31 przeanalizowanych dzienników objazdu dróg z lat 2015 i 20166:

 − w 24 dziennikach odnotowano przypadki nieokreślania terminu realizacji 
zaleceń pokontrolnych,

 − w 19 dziennikach odnotowano przypadki niewskazywania daty wykona-
nia zaleceń pokontrolnych,

 − w jednym dzienniku, mimo stwierdzonych usterek, braków, uszkodzeń nie 
formułowano zaleceń pokontrolnych,

6  Badaniem objęto dzienniki objazdów dróg wojewódzkich nr: 640, 651, 668, 671, 673, 676, 679, 
686, 687, 694.

Dzienniki objazdu dróg
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 − w jednym dzienniku w kolumnie nr 7 nie wskazywano zaleceń pokontrolnych, 
mimo wymogu określonego we wzorze dziennika objazdu dróg stanowiące-
go załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg.

Stwierdzone nieprawidłowości były wynikiem niedopatrzeń ze strony maj-
strów lub dotychczas stosowanej praktyki.

Nierzetelne prowadzenie dziennika objazdu dróg, w ocenie NIK, ograni-
czało zarządcy możliwość skutecznego i efektywnego wykonywania zadań 
związanych z zapewnieniem właściwego utrzymania odcinków dróg. Na pod-
stawie art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, zarządca drogi jest zobowią-
zany do utrzymania obiektu budowlanego (liniowego) we właściwym stanie 
technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia 
właściwości użytkowych i sprawności technicznej odcinka drogi.

Mapy techniczno-eksploatacyjne sporządza się i prowadzi dla dróg woje-
wódzkich w skali 1:100 000, a ich aktualizację prowadzi się na bieżąco. 
Zarządcy dróg przekazują między sobą informacje niezbędne do prowa-
dzenia mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg, zgodnie z przepisami roz-
porządzenia w sprawie sporządzania informacji. W celu aktualizacji 
sporządzonych i prowadzonych przez zarządców dróg map techniczno-
-eksploatacyjnych w zakresie dotyczącym dróg zarządzanych przez innych 
zarządców dróg, mapy techniczno-eksploatacyjne udostępniane są corocz-
nie w trzech egzemplarzach w terminie:

 − do dnia 10 kwietnia – przez zarządcę dróg powiatowych i wszystkich 
dróg w granicach miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad 
i dróg ekspresowych oraz gminnych – zarządcy dróg wojewódzkich;

 − do dnia 20 kwietnia – przez zarządcę dróg wojewódzkich, Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie prowadzenia map techniczno- 
-eksploatacyjnych i nieudostępniania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg 
Krajowych i Autostrad stwierdzono w dwóch zarządach dróg wojewódzkich. 

Przykłady

W kontrolowanym okresie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie nie udo-
stępnił Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. map tech-
niczno-eksploatacyjnych, czym naruszył przepis § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządze-
nia w sprawie sporządzania informacji, zgodnie z którym mapy techniczno-
-eksploatacyjne udostępniane są corocznie w trzech egzemplarzach w termi-
nie do 20 kwietnia.
Na mapie techniczno-eksploatacyjnej dwóch ze wszystkich 35 dróg objętych 
szczegółowym badaniem (drogi wojewódzkie nr 679 i 668) w Podlaskim 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białystoku wpisano szerokość jezdni 
odpowiednio 7,0 m (w rejonie m. Pruszki Wielkie) i 5,0 m (na odcinku Klima-
szewnica – Osowiec), podczas gdy w rzeczywistości drogi te w opisanych loka-
lizacjach posiadały jezdnię o szerokości odpowiednio 5,0 m i 4,0 m. Powyższe 
rozbieżności wynikały z przeoczeń i omyłek przy aktualizacji map.

Skutkiem braku wprowadzania zmian do map techniczno-eksploatacyjnych 
była ich dezaktualizacja, powodująca ograniczoną przydatność dla zarząd-
ców i użytkowników dróg. W efekcie nieaktualizowane mapy nie odzwier-
ciedlały wprowadzonych zmian technicznych i organizacyjnych wpływają-
cych na warunki korzystania z odcinków dróg. 

Mapy techniczno- 
-eksploatyacyjne
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Zgodnie z art. 20 pkt. 9a ustawy o drogach publicznych, do zadań zarządcy 
drogi należy m.in., sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przeka-
zywanie ich GDDKiA. Jednocześnie na podstawie postanowień § 2 ust. 2 roz-
porządzenia w sprawie sporządzania informacji, corocznie do końca I kwar-
tału danego roku, zarządca przekazuje do GDDKiA informacje o sieci dróg 
publicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia. Informacje te powinny zostać 
przekazane na formularzach stanowiących załącznik do ww. rozporządzenia.  
Spośród sześciu skontrolowanych zarządców jeden nie przekazał do GDDKiA 
rzetelnych danych o długości dróg i jej powierzchni, a dwóch dokonało 
przekazania z uchybieniem terminu.

Przykłady

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie sporządził trzy Informacje o sieci dróg 
dot. m.in. dróg wojewódzkich i przesłał je do GDDKiA (odpowiednio: za 2014 r. 
1 kwietnia 2015 r., za 2015 r. 1 kwietnia 2016 r. i za 2016 r. 4 kwietnia 2017 r.). 
Wszystkie ww. informacje zostały przesłane po terminie określonym w § 2 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie sporządzania informacji.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przekazał roczne Informacje spo-
rządzane dla GDDKiA za rok 2014 i 2015 z opóźnieniem odpowiednio 24 i 39 
dni, czym naruszono przepis § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sporządzania 
informacji. Wyjaśniono, że zakres danych wykazywanych w ww. Informacjach 
jest bardzo szeroki i wymagało to zbierania danych od podmiotów współpra-
cujących oraz ich weryfikację. Te uwarunkowania powodowały często wydłu-
żanie terminów ostatecznego zakończenia sporządzania Informacji.

W corocznie przedkładanej w latach 2014–2016 przez Podlaski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Białystoku informacji do GDDKiA o sieci dróg publicz-
nych, o której mowa w § 2 rozporządzenia w sprawie sporządzania informacji 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 − w informacji za 2014 r. w części A formularza błędnie wskazano długość 
sieci zarządzanych dróg, których suma w informacji wyniosła 1194,2 km, 
zamiast 1188,3 km, zaś w części C informacji w zakresie ilościowym remon-
tów dróg wykazano 267 050 m2 nawierzchni, zamiast 271 080 m27;

 − w informacji za 2015 r. w części A formularza błędnie wskazano długość 
sieci zarządzanych dróg, których suma w informacji wyniosła 1229,1 km, 
zamiast 1223,8 km;

 − w informacji za 2016 r. w części A formularza błędnie wskazano długość sieci 
zarządzanych dróg, których suma w informacji wyniosła 1188,9 km, zamiast 
1188,6 km, zaś w części C w zakresie ilościowym remontów dróg  wykaza-
no 17,888 km8/116 858 m29 nawierzchni, zamiast 18,113 km/118 006 m2.

7  W sprawozdaniu do GDDKiA wykazano 267 050 m2, błędnie nie uwzględniając efektów 
rzeczowych remontu odcinka od km 22+775 do 23+425. Wykonanie rzeczowe na tym odcinku 
o 4030 m2 jezdni, 650 mb jezdni (obszar zamiejski) przy zadaniu Remont nawierzchni bitumicznej 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 659 w km 14+275 – 14+725 i 22+775 – 23+425. 

8  W sprawozdaniu do GDDKiA wykazano 17,888 km: [1] w części C sprawozdania w formularzu 
dla danych rzeczowo-finansowych o wykonaniu robót w granicach administracyjnych miast 
wykazano 2,9 km, zamiast 2,94 km, [2] nie wykazano dodatkowo faktycznego wykonania 
rzeczowego w postaci 185 mb warstwy ścieralnej o grubości 5 cm (odcinek zamiejski) przy 
zadaniu Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 690 w km 18+890 – 20+170 
na odcinku Ciechanowiec – droga Nr 694.

9  W sprawozdaniu do GDDKiA wykazano 116 858 m2: [1] nie wykazano dodatkowo faktycznego 
wykonania rzeczowego w postaci 1354 m2 warstwy ścieralnej o grubości 5 cm (odcinek 
zamiejski) przy zadaniu Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 690 w km 
18+890 – 20+170 na odcinku Ciechanowiec – droga nr 694, [2] błędnie wykazano wykonanie 
rzeczowe jezdni w terenie zamiejskim, tj. 1970 m2, zamiast 1764,72 m2 przy zadaniu Remont 
nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 w km 19+233 – 19+420.

Przekazywanie informacji 
do GDDKiA
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Czterech spośród sześciu skontrolowanych zarządców dróg wojewódzkich 
nie zaewidencjonowano w księgach rachunkowych wszystkich odcinków 
dróg będących w zarządzie. Było to sprzeczne z postanowieniami art. 4 ust. 3 
pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1 pkt 5 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 
Z przytoczonych przepisów ww. ustawy wynika wymóg rzetelnego przed-
stawiania sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, w tym ujmowania 
w księgach rachunkowych wszystkich składników aktywów i pasywów. 
Art. 17 ust. 1 pkt 1 stanowi, że konta ksiąg pomocniczych prowadzi się 
w szczególności dla środków trwałych oraz dokonywanych od nich odpi-
sów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Zgodnie z art. 20 ust. 1 do ksiąg 
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci 
zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. 

Przykłady

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi nie ujął w ewidencji księgowej środ-
ków trwałych wartości wszystkich zarządzanych dróg wojewódzkich i zwią-
zanych z nimi obiektów inżynierskich, do czego obligują przepisy art.: 4, 13, 
17, 20 i 24 ust. 1–2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z postanowieniami § 3 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 
1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicz-
nych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby linio-
wej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie 
administracji publicznej10, składniki mienia będącego dotychczas we włada-
niu dyrekcji okręgowych dróg publicznych wymienione w protokołach zdaw-
czo-odbiorczych sporządzonych na dzień 31 grudnia 1998 r. stały się z dniem  
1 stycznia 1999 r. składnikami mienia jednostek, o których mowa w § 1. Przeka-
zanie mienia nastąpiło na podstawie bilansów cząstkowych ww. jednostek oraz 
protokołów zdawczo-odbiorczych, które nie zawierały danych dotyczących war-
tości, ani ilościowej, ani wartościowej obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

W ewidencji środków trwałych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie, w wykazie gruntów pod drogami (wg stanu na dzień 30 
września 2017 r.) ujętych było 91 pozycji o wartości 119 581 652,05 zł, nie 
ujęto natomiast gruntów pod 35 drogami wojewódzkimi będącymi w zarzą-
dzie MZDW11. Stanowiło to naruszenie art. 4 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 24 
ust. 2 ustawy o rachunkowości. Rozbieżności w ewidencji gruntów wynikały 
z braku uregulowania ich własności, zarządca sprawował zarząd na drogach, 
gdzie nie była uregulowana własność gruntu.

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na dzień  
30 września 2017 r. w ewidencji środków trwałych nie wykazano pięciu z 35 dróg 
będących w zarządzie PZDW (dróg nr 652, 663, 688, 692 i 694). Stanowiło to naru-
szenie art. 4 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Nieujmowanie dróg (odcinków dróg) w księgach rachunkowych skut-
kuje naruszeniem art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości stanowiącego, 
że księgi powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na 
bieżąco. Księgi rachunkowe stanowią podstawę sprawozdawczości finanso-
wej jednostki, a rzetelność ksiąg rachunkowych jest zachowana przez ujęcie 
operacji gospodarczych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

10  Dz. U. Nr 156, poz.1027.

11  Drogi wojewódzkie nr: 561, 564, 565, 568, 570, 584, 587, 624, 639, 647, 690, 712, 725, 735, 754, 
760, 769, 778, 779, 782, 788, 797, 798, 799, 800, 810, 817, 823, 859, 868, 873, 879, 888, 899, 900.

Ewidencja środków 
trwałych
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Niepodejmowanie działań w celu objęcia ewidencją finansowo-księgową 
wszystkich odcinków dróg i obiektów mostowych trwa od 1999 r., kiedy 
to w wyniku reformy administracyjnej na bazie Dyrekcji Okręgowych Dróg 
Publicznych oraz Rejonów Dróg Publicznych utworzone zostały nowe jed-
nostki organizacyjne zarządzające drogami i obiektami inżynieryjnymi, w tym  
m.in. zarządy dróg wojewódzkich. Jednostki te otrzymały wykazy ilościowe 
dróg, lecz nie przekazano im dokumentacji ewidencyjno-księgowej o ich 
wartości. Uzupełnienie danych o wartości początkowe sieci dróg jest trudne  
ze względu na wysokie koszty wyceny istniejących dróg i obiektów mostowych.

Przykład

Odcinki dróg wojewódzkich i obiekty mostowe przejęte przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie od 1 stycznia 1999 r. nie miały wykazanej warto-
ści początkowej na dzień ich przejęcia. Zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowo-
ści, jednostka jest zobowiązana do stosowania zasady rachunkowości, rzetelnie 
i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 
Ujęcie ww. infrastruktury tylko w ewidencji ilościowej spowodowane było bra-
kiem wyceny ciągów dróg i obiektów mostowych przejętych z dniem 1 stycznia 
1999 r. Przeprowadzenie przedmiotowej wyceny zgodnie z przepisami prawa, 
wytycznymi ekonomicznymi i warunkami technicznymi wymagałoby bardzo 
dużych nakładów finansowych ze strony województwa małopolskiego.

Przyczyną braku odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych i nieuj-
mowania w ewidencji wszystkich dróg (odcinków drogi) było nieposiada-
nie przez zarządców dokumentów będących podstawą do ustalenia war-
tości początkowej środka trwałego. Nie podejmowano jednak skutecznych 
działań mających na celu usunięcie tej nieprawidłowości.

Ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich następuje w drodze 
uchwały sejmiku województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powia-
tów i zarządów związków metropolitalnych, na obszarze których prze-
biega droga, a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast  
(art. 6 ust. 3 ustawy o drogach publicznych). Przewlekłe ustalenie prze-
biegu istniejącej drogi wojewódzkiej, a tym samym niedokonanie aktuali-
zacji ewidencji dróg stwierdzono w dwóch przypadkach.

Przykłady 

W okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 20 października 2017 r. użytkowano 
w Płocku drogę wojewódzką o długości 1,648 km, przebiegającą ul. Tadeusza 
Mazowieckiego, bez nadania drodze numeru ewidencyjnego. Mimo podejmo-
wanych działań przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku Sejmik Województwa 
Mazowieckiego podjął uchwałę o ustaleniu nowego przebiegu drogi wojewódz-
kiej nr 559 w dniu 27 września 2017 r.

Od dnia 4 kwietnia 2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi nie doko-
nywał na bieżąco aktualizacji danych ujętych w ewidencji dróg wojewódz-
kich. Zgodnie z wymogami § 16 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg 
Zarządca był zobligowany do przeprowadzania takiej aktualizacji nie później 
niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok kalen-
darzowy bezpośrednio poprzedzający. Dyrektor Zarządu Dróg wyjaśnił, że po 
podjęciu stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Łódzkiego w sprawie 
ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze województwa łódzkiego 
ewidencja dróg zostanie niezwłocznie uaktualniona.

Nadawanie numeru 
ewidencyjnego odcinka 

drogi
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Zarządca drogi sam ustala numer ewidencyjny odcinka zarządzanej drogi. Dla 
dróg wojewódzkich poza granicami miast na prawach powiatu, numer ewi-
dencyjny składa się z litery W, numeru drogi poprzedzonego zerami do uzy-
skania formatu sześciocyfrowego, dwucyfrowego identyfikatora wojewódz-
twa określonego w przepisach o statystyce publicznej oraz pięciu zer. (§ 5 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg). Brak ustalania numerów 
odcinków dróg wojewódzkich stwierdzono u jednego zarządcy.

Przykład

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaniechał ustalenia numerów ewi-
dencyjnych zarządzanych dróg i podania ich do wiadomości wszystkim komór-
kom organizacyjnym. Skutkowało to m.in. nieumieszczeniem numerów ewi-
dencyjnych drogi w przypadku dwóch książek drogi – DW 964 i 968. Ponadto 
w części książek drogi (DW 965 i 967) w części III nie umieszczono numeru 
ewidencyjnego drogi, a także we wszystkich badanych (dobór celowy 10 z 39 
odcinków DW), dziennikach objazdów dróg w kolumnie 4 nie umieszczano 
numeru ewidencyjnego drogi, pomimo wskazania przez ustawodawcę takiego 
obowiązku w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg. 

Każdy z czterech skontrolowanych zarządców działających na obsza-
rze województwa oraz dwóch działających na terenie miast na prawach 
powiatu przeprowadzali ocenę stanu technicznego nawierzchni dróg 
na koniec 2014 r., 2015 r. i 2016 r. Ustalono, że zarządcy dróg wojewódz-
kich stosowali niejednolitą skalę ocen stanu technicznego nawierzchni 
dróg. W jednym zarządzie skala ocen była 3-stopniowa, w trzech zarzą-
dach skala była 4-stopniowa, a w dwóch zarządach 5-stopniowa. Brak sto-
sowania jednolitej skali ocen stanu nawierzchni uniemożliwiał komplek-
sową analizę, ocenę oraz porównanie stanu technicznego nawierzchni dróg 
w skali kraju. Stosowanie jednolitej skali ocen może przyczynić się do dys-
ponowania spójnymi informacjami o stanie technicznym sieci dróg woje-
wódzkich w Polsce. Zebranego dane od wszystkich zarządców w sposób 
całościowy i kompletny będą przedstawiały stan sieci dróg wojewódzkich 
i mogą zostać wykorzystane dla celów statystycznych i obronności.

Przykład

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jakość nawierzchni 
jezdni oceniano wizualnie na podstawie pięciu podstawowych uszkodzeń: [jedno] 
pęknięcia siatkowe12, [dwa] pęknięcia pojedyncze13, [trzy] łaty i wyboje14, [cztery] 
ubytki ziaren i lepiszcza15, [pięć] koleiny i deformacje16. W zależności od inten-
sywności występowania łącznych uszkodzeń nawierzchni jezdni, oceniany 
odcinek kwalifikowano do jednego z następujących stanów: „A” – stan bar-
dzo dobry – uszkodzenia do 10% powierzchni, „B” – stan dobry (11–25%),  
„C”– stan zadowalający (26–50%), „D” – stan zły (51–75%), „E” – stan bardzo 
zły (powyżej 75%).

12  Wzajemnie przecinające się, nieregularnie rozmieszczone, poprzeczne, podłużne i skośne 
pęknięcia warstwy bitumicznej, dzielącej jej powierzchnię na wieloboki.

13  Prosto- lub krzywoliniowe pojedyncze pęknięcia podłużne, poprzeczne, skośne i nieregularne.

14  Miejsca nawierzchni, na których występuje ubytek nawierzchni na głębokość większą niż 
grubość warstwy ścieralnej oraz miejsca, na których dokonano wymiany lub uzupełnienia 
ubytków nawierzchni.

15  Wypadanie pojedynczych ziaren lub ubytek masy warstwy ścieralnej bez naruszania warstw 
niżej leżących.

16  Trwałe odkształcenie przekroju poprzecznego nawierzchni.

Niejednolita skala ocen 
stanu technicznego 
nawierzchni dróg
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Wyniki oceny stanu technicznego nawierzchni dróg klasy GP, G i Z w woje-
wództwie podlaskim w latach 2014–2016 przedstawia infografika.

Infografika nr 3  
Stan techniczny, woj. podlaskie

Stan techniczny, woj. podlaskie

stan 
bardzo dobry

stan 
dobry

stan 
zadawalający

stan 
zły

stan 
bardzo zły

2014

21,7%

8,5%
26,7%

28,8%

14,3% 2015

32,0%

7,3%
21,7%

26,0%

13,0%

2016

37,7%

8,6%

19,1%

25,9%

8,7%

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Przykład

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie stosowano trzystopniową 
skalę ocen stanu technicznego nawierzchni zarządzanych dróg: A – stan dobry; 
nie zachodzi potrzeba wykonywania zabiegów remontowych; nawierzchnia 
posiada nieuszkodzoną powierzchnię, brak kolein i deformacji. B – stan zada-
walający; zachodzi potrzeba wykonywania zabiegów utrzymaniowych do wiel-
kości 20% pow. nawierzchni; nawierzchnia wykazuje niewielkie odkształce-
nia i spękania. C – stan zły; ponad 20% pow. nawierzchni wykazuje znaczne 
odkształcenia jak wyboje, koleiny, złuszczenia oraz spękania, co świadczy 
o utracie jej nośności.

Wyniki oceny stanu technicznego nawierzchni dróg klasy G i Z w wojewódz-
twie małopolskim w latach 2014–2016 przedstawia infografika.

Infografika nr 4  
Stan techniczny, woj. małopolskie

Stan techniczny, woj. małopolskie

stan 
dobry

stan 
zadawalający

stan 
niezadowalający

2014

57,3%
21,1%

21,6%

2015

58,2%21,8%

20,0%

2016

54,1%24,0%

21,9%

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Przykład
W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi stosowano czterostopniową skalę 
ocen stanu technicznego nawierzchni drogi. Stan dobry (A) nawierzchnia jest 
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jednorodna, brak spękań, ubytków i kolein, stan zadowalający (B) nawierzch-
nia wskazuje nieliczne pęknięcia, jest odcinkami niejednorodna, ale zamknięta, 
nie posiada żadnych ubytków i deformacji w przekroju poprzecznym, stan nie-
zadowalający (C) nawierzchnia wykazuje liczne spękania siatkowe i przy kra-
wędzi jest odcinkami niejednorodna, występują lokalne ubytki i wykruszenia, 
stan zły (D) nawierzchnia wykazuje liczne spękania siatkowe przy krawędzi 
oraz znaczne deformacje w przekroju poprzecznym wskazujące na zmiany 
w podbudowie, jest niejednorodna, posiada liczne ubytki i wykruszenia.

Wyniki oceny stanu technicznego nawierzchni dróg klasy G i Z w wojewódz-
twie łódzkim w latach 2014–2016 przedstawiono na poniższej infografice.

Infografika nr 5 
Stan techniczny, woj. łódzkie

Stan techniczny, woj. łódzkie

stan 
dobry

stan 
zadowalający

stan 
niezadowalający

stan
zły

2014
28,9%

29,9%
25,4%

15,8%
2015

27,4%

32,7%
25,0%

14,9%

2016

25,6%

31,2%
32,6%

10,7%

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Przykład
W Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie stosowano 
czterostopniową skalę ocen stanu technicznego nawierzchni drogi. Stan dobry 
(A) Nawierzchnie nowe lub przebudowane, stan zadowalający (B) Nawierzch-
nie nowe, odnowione, dopuszczalne występowanie sporadycznych uszkodzeń, 
nawierzchnie niewymagające zabiegów, stan niezadowalający (C) Nawierzchnie 
z uszkodzeniami wymagające zaplanowania zabiegów naprawczych, stan zły (D) 
Nawierzchnie z uszkodzeniami wymagające niezwłocznych zabiegów naprawczych.

Wyniki oceny stanu technicznego nawierzchni dróg klasy GP, G i Z w woje-
wództwie mazowieckim w latach 2014–2016 przedstawia infografika.

Infografika nr 6 
Stan techniczny, woj. mazowieckie

Stan techniczny, woj. mazowieckie

stan 
dobry

stan 
zadawalający

stan 
niezadowalający

stan
zły

2014

34,3%

23,1%
23,8%

18,8%

2015

33,7%

24,6%
23,9%

17,8%

2016

35,7%

24,3%
24,8%

15,2%

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Przykład

W Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku stosowano pięciostopniową skalę ocen 
stanu technicznego nawierzchni drogi. Stan bardzo dobry (A), stan dobry (B), 
stan zadowalający(C), stan zły (D) i stan bardzo zły (E). 

Wyniki oceny stanu technicznego nawierzchni dróg klasy GP, G i Z na tere-
nie miasta Płocka w latach 2014–2016 przedstawia infografika.

Infografika nr 7  
Stan techniczny, Płock

Stan techniczny, Płock

2014

35,1%
8,4%

4,5%

30,1%

21,9%

2015

73,3%

4,6%
11,6%

10,1%

2016

72,0%

8,4%
10,5%

9,1%
stan 
bardzo dobry

stan 
dobry

stan 
zadawalający

stan 
zły

stan 
bardzo zły

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Przykład

W Zarządzie Dróg Miejskim w Warszawie stosowano czterostopniową skalę 
ocen stanu technicznego nawierzchni drogi. Stan dobry (A), stan zadowalający (B), 
stan niezadowalający (C), stan zły (D).

Wyniki oceny stanu technicznego nawierzchni dróg klasy GP, G i Z na tere-
nie miasta Warszawy w latach 2014–2016 przedstawia infografika.

Infografika nr 8  
Stan techniczny, woj. Warszawa

Stan techniczny, Warszawa

stan w pełni
zadowalający

stan 
odpowiednistan 

dopuszczalny

stan 
niedostateczny

2014

38,8%

1,9%

8,7%

50,6%
2015

40,1%

46,4%

0,8%

12,8%

2016

32,0%

54,1%

13,9%

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Wyniki kontroli sześciu zarządców dróg wojewódzkich wskazują, że stan 
techniczny nawierzchni dróg we wszystkich skontrolowanych jednostkach 
nie uległ istotnej zmianie. Jednak z uwagi na stosowanie niejednolitej skali 
ocen nie jest możliwe ich porównanie. Najlepszy stan techniczny nawierzchni 
odnotowano w miastach na prawach powiatu (Płock, Warszawa). 

5.3.  Wykonywanie zadań dotyczących utrzymania i remontów 
nawierzchni dróg, chodników, urządzeń zabezpieczających 
ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz wykonywanie 
robót interwencyjnych i zabezpieczających

Wszyscy skontrolowani zarządcy dróg wykonywali zadania dotyczące 
utrzymania i remontowania nawierzchni dróg, chodników, urządzeń zabez-
pieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz wykonywano 
roboty interwencyjne i zabezpieczające. Nie dysponowali jednak wystar-
czającymi środkami finansowymi na realizację tych zadań, co powodowało, 
że potrzeby nie były w pełni zaspokajane. Wysokość wydatków w poszcze-
gólnych latach kontrolowanego okresu była zróżnicowana. W skontrolowa-
nych zarządach wydatki na realizację zadań przedstawiały się w następu-
jący sposób:

Przykłady

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wydatkowano 
w 2014 r. 284 532,5 tys. zł, w 2015 r. 230 891,6 tys. zł, w 2016 r. 47 394,1 tys. 
zł oraz w 2017 r. (III kwartały) 76 352,1 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 73,1%, 
91,4%, 49,4% i 16,2% planu po zmianach (389 073,7 tys. zł, 252 592,9 tys. zł, 
95 908,9 tys. zł oraz 291 447,7 tys. zł.). W ocenie Dyrektora Podlaskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich wysokość środków finansowych przeznaczana corocznie 
na drogi wojewódzkie w niewielkim stopniu zabezpiecza faktyczne potrzeby.

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie wydatkowano odpo-
wiednio w 2014 r. 205 234,4 tys. zł, w 2015 r. 209 864,2 tys. zł, w 2016 r.  
256 799,8 tys. zł oraz w 2017 r. (II kwartały) 70 943,8 tys. zł, co stanowiło odpo-
wiednio 99,6%, 98,1%, 99,5% i 12,2% planu po zmianach (205 965,7 tys. zł,  
213 960,7 tys. zł, 258 069,1 tys. zł oraz 580 896,2 tys. zł.). Wysokość środków 
finansowych zatwierdzanych w planach finansowych w stosunku do środków 
finansowych zapotrzebowanych przez ZDW wynosiła w okresie objętym kon-
trolą od 49% do 74%. Niepełne wykonanie wynikało m.in. z braku prawomoc-
nych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za grunty nabywane pod 
realizację inwestycji drogowych lub brakiem rozstrzygnięć spraw spornych 
z wykonawcami, z którymi były prowadzone postępowania sądowe i zabez-
pieczano w rocznym budżecie środki na ewentualne pokrycie roszczeń.

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi wydatkowano odpowiednio 
w 2014 r. 205 234,4 tys. zł, w 2015 r. 209 864,2 tys. zł, w 2016 r. 256 799,8 tys. zł 
oraz w 2017 r (II kwartały) 70 943,8 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 99,6%, 
98,1%, 99,5% i 12,2% planu po zmianach (205 965,7 tys. zł, 213 960,7 tys. zł, 
258 069,1 tys. zł oraz 580 896,2 tys. zł.).

W Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie wydatkowano 
odpowiednio w 2014 r. 245 153,6 tys. zł, w 2015 r. 276 937,1 tys. zł, w 2016 r. 
251 445,3 tys. zł oraz w 2017 r (III kwartały) 49 788,6 tys. zł, co stanowiło odpo-
wiednio 99,6%, 98,1%, 99,5% i 12,2% planu po zmianach (205 965,7 tys. zł, 
213 960,7 tys. zł, 258 069,1 tys. zł oraz 580 896,2 tys. zł.).

Środki finansowe  
na realizację zadań
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W Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie wydatki na budowę, przebu-
dowę i remonty dróg oraz pozostałe wydatki na drogi i wydatki zarządcy drogi  
(wg sprawozdań przekazanych do GDDKiA) wyniosły w 2014 r., 2015 r. 
i 2016 r. odpowiednio 49 271,1 tys. zł, 62 603,0 tys. zł i 66 757,6 tys. zł.

W Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku wydatki na budowę, przebudowę 
i remonty dróg oraz pozostałe wydatki na drogi i wydatki zarządcy drogi  
(wg sprawozdań przekazanych do GDDKiA) wyniosły w 2014 r., 2015 r. 
i 2016 r. odpowiednio 5 081,2 tys. zł, 24 917,6 tys. zł i 40 681,1 tys. zł.

Budowę nowych dróg wojewódzkich nie prowadziło w poszczególnych 
latach trzech zarządców z województw: łódzkiego w latach 2014–2016 r. 
oraz mazowieckiego i podlaskiego w 2016 r. Podobnie sytuacja miała miej-
sce w grupie zarządców działających na terenie miast na prawach powiatu. 
W Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie w 2014 r. nie dokonano żadnej 
przebudowy lub rozbudowy drogi, a w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku 
w 2014 r. i 2016 r. nie wykonano w ogóle prac remontowych ulic, po któ-
rych przebiegają ciągi dróg wojewódzkich.

Przykłady

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w Planie Rozwoju ujęto 
budowę 25 obwodnic, z których dziewięć ZDW zrealizował do końca listopada 
2017 r., a sześć było w trakcie realizacji, w tym dwie opóźnione (konieczność 
rozszerzenia zakresu prac oraz konieczność skoordynowania prac z budową 
wałów przeciwpowodziowych). Dziesięciu pozycji z planu nie rozpoczęto, 
ponieważ: dla trzech zadań brak było podstaw ekonomicznych, z jednego zada-
nia zrezygnowano ze względu na protesty mieszkańców, dla obwodnicy Zako-
panego nie uzyskano decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, budowa 
obwodnicy Wierzchosławic wymagała skoordynowania prac z działaniami 
gminy, GDDKiA i PKP S.A., dla obwodnicy Koszyc nie uzyskano decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej, a dla pozostałych zadań, których reali-
zację planowano na lata 2018–2020, jedno odwołano ze względu na brak uza-
sadnienia ekonomicznego, a dla trzech innych jeszcze opracowywano doku-
mentację projektową.

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2014 r. przebudowano i roz-
budowano 4,40 km dróg oraz wykonano remonty dróg na długości 29,20 km. 
W 2015 r. przebudowano lub rozbudowano 8,50 km dróg oraz wykonano 
remonty dróg na długości 15,9 km. W 2016 r. przebudowano lub rozbudowano 
10,55 km dróg oraz wykonano remonty dróg o długości 13,64 km.

W Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku w 2014 r. przebudowano skrzyżo-
wanie ulic Dobrzyńska/Medyczna (budowa ronda), w 2015 r. przebudowa  
ul. Dobrzyńskiej od ul. Gałczyńskiego do ul. Zglenickiego o długości 2,1 km, roz-
budowa ul. Szpitalnej o długości 2,1 km, remont ul. Dobrzykowskiej o długości 
1,0 km, w 2016 r. budowa ul. Mazowieckiego (odc. ul. Wyszogrodzka ul. Otoliń-
skiej), w 2016 r. rozbudowa ul. Dobrzykowskiej o długości 2,3 km.

W Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie w 2014 r. wyremontowano 6,2 km 
ulic, po których przebiegają ciągi dróg wojewódzkich. W 2015 r. wyremon-
towano 11,8 km dróg oraz przebudowano, bądź rozbudowano 2,4 km ulic. 
W 2016 r. wyremontowano 11,6 km dróg oraz przebudowano, bądź rozbudo-
wano 1,4 km ulic. W 2016 r. Zarządca bezskutecznie występował do Biura Polityki 
Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, najpierw o zwiększenie limitu 
na wydatki bieżące, a następnie jeszcze dwukrotnie (na łączną kwotę 4,5 mln zł) 
o środki na realizację robót w zakresie bezpieczeństwa ruchu).

Budowa, przebudowa 
i remonty dróg
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Zdaniem NIK realizacja zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych środ-
ków finansowych w ograniczonym stopniu przyczyniała się do poprawy 
stanu technicznego dróg, a tym samym poprawy bezpieczeństwa i upłyn-
nienia ruchu pojazdów. Lepsza sytuacja w tym zakresie miała miejsce 
w dwóch zarządach dróg działających na terenie miast na prawach powiatu, 
gdzie w 2016 r. udział procentowy nawierzchni w stanie bardzo dobrym 
(w pełni zadawalającym) i stanie dobrym (odpowiednim) był największy 
i wynosił w Płocku 72,0% i 8,4% oraz w Warszawie 54,1% i 32,0%.

Istotne bariery komunikacyjne stanowiły odcinki dróg oraz obiekty 
mostowe znajdujące się w złym stanie technicznym. Ich lokalizacja w ciągu 
drogi uniemożliwiała korzystanie z najkrótszych połączeń, co powodowało 
konieczność ograniczenia prędkości, tonażu oraz wprowadzania objazdów 
(nadkładania długości trasy przejazdu). Generowało to wzrost czasu przejazdu 
oraz wzrost kosztów podróży. Jednocześnie zły stan techniczny infrastruktury 
drogowej nie sprzyjał zapewnieniu bezpieczeństwu ruchu na drodze. 

Przykłady

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonywał zmian 
w organizacji ruchu wprowadzając ograniczenia ze względu na zły stan 
nawierzchni jezdni, niedostateczną nośność drogi, pogarszanie się stanu tech-
nicznego jezdni (koleiny, wykruszenia), osiadanie nawierzchni, zły stan tech-
niczny nawierzchni przepustu. Działania takie dotyczyły 21 odcinków w ciągu 
15 dróg (w tym dwóch mostów) i polegały na ustawianiu znaków drogowych, 
np.: ograniczenie tonażu (od 7,5 do 25 ton), zakaz wjazdu pojazdów cięża-
rowych, ograniczenie dopuszczalnej prędkości. W okresie objętym kontrolą 
PZDW wprowadził siedem takich ograniczeń. Według stanu na dzień 30 wrze-
śnia 2017 r. łączna długość dróg objętych ograniczeniami wynosiła 170,5 km 
(w tym 37,6 km, które PZDW przejęła w 2017 r. od poprzednich zarządców). 

Na dzień 27 października 2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
zarządzał 339 obiektami mostowymi na 39 odcinkach dróg wojewódzkich. 
Nośność 44 obiektów na odcinkach 16 dróg wojewódzkich nie odpowiadała 
klasie danej drogi. W odniesieniu do tych obiektów wprowadzono zmiany w sta-
łej organizacji ruchu i zastosowano odpowiednie oznakowania lub np. ograni-
czenie prędkości, zakaz jednoczesnego przejazdu przez obiekt dwóch pojazdów.

Na drogach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi stan techniczny odcin-
ków drogi nie miał bezpośredniego wpływu na warunki eksploatacji całej drogi 
i nie ograniczał możliwości pełnego ich korzystania zgodnie z przeznaczeniem. 
W wyniku wprowadzonych zmian w organizacji ruchu na odcinkach dróg, 
zostały obniżone parametry eksploatacyjne drogi w zakresie ograniczenia 
dopuszczalnej prędkości na wybranych odcinkach dróg, co mogło powodować 
zmniejszenie przepustowości całej drogi. Ze względu na zły stan techniczny 
dróg (głównie nawierzchni i poboczy) na dzień 12 października 2017 r. obo-
wiązywało 14 ograniczeń i związanych z nimi zmian organizacji ruchu. Wszyst-
kie zmienione organizacje ruchu były uzgodnione z zarządcą ruchu.

Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny obejmowały w:
 − zarządach dróg wojewódzkich cztery odcinki dróg o długości 2 km każdy,
 − zarządach dróg miejskich cztery odcinki dróg o długości 1 km każdy.

Oględziny wykazały różnego rodzaju nieprawidłowości i uchybienia 
w zakresie stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodnika, stanu pobo-
czy, stanu odwodnienia oraz oznakowania poziomego i pionowego. Dlatego 

Organizacja 
i bezpieczeństwo ruchu 
na drodze

Oględziny dróg 
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wczesna diagnostyka (objazdy i kontrole okresowe) dróg i odpowiednia 
reakcja na wyniki z przeprowadzanych przeglądów ich stanu pozwalają 
na efektywne zarządzanie oraz bezpieczne użytkowanie dróg przez uczest-
ników ruchu. Przeprowadzenie oceny i uzyskane dane powinny stanowić 
podstawę do wstępnego zlokalizowania remontów poszczególnych elemen-
tów drogi wraz oznakowaniem oraz określeniem ich zakresu do wykonania. 

Przykład

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (PZDW) doko-
nano oględzin ośmiu odcinków trzech dróg wojewódzkich17 o łącznej długo-
ści 8 km, których stan był oceniany przez PZDW jako zły lub bardzo zły. Niskie 
oceny stanu technicznego tych dróg wynikały m.in. z18:

 − wykonanych łat masą mineralno-bitumiczną, spękań siatkowych, pojedynczych 
poprzecznych pęknięć, prosto i krzywo liniowych, obejmujących całą lub część 
szerokości nawierzchni, pojedynczych podłużnych pęknięć w osi jezdni  
na połączeniu technologicznym oraz prosto i krzywo liniowych na pasach 
ruchu, licznych wybojów, ubytków ziaren i lepiszcza, kolein plastycznych 
oraz lokalnie strukturalnych;

 − uszkodzonej mechanicznie nawierzchni chodników z nierównościami 
poprzecznymi, zanieczyszczonej nawierzchni chodników, zróżnicowanej 
wysokość krawężnika, lokalnie znacznie przekraczającej określoną w warun-
kach technicznych, uszkodzonych krawężników z wykruszeniami na połą-
czeniach, zapadnięć chodników, ograniczenia skrajni poziomej chodnika;

 − zawyżonych lub zaniżonych poboczy;
 − zamulonych wpustów z wegetacją roślinności, wypłyconych lub całkowicie 

zasypanych rowów, zamulonych przepustów pod zjazdami z wegetacją roślin-
ności, zasypanych przepustów, ogólnego złego stanu systemu odwodnienia. 

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w zakresie stanu technicz-
nego nawierzchni: część nawierzchni badanych odcinków wykazywało poje-
dyncze podłużne pęknięcia w osi jezdni na połączeniu technologicznym, siat-
kowe spękania z wykruszeniami, łaty remontu cząstkowego z odkształce-
niami nawierzchni, łaty z masy mineralno-bitumicznej na gorąco, na zimno 
i w technologii z użyciem emulsji i grysu, ubytki ziaren i lepiszcza, pęknięcia 
poprzeczne i podłużne, lokalnie odkształcenia poprzeczne i podłużne. Usterki 
te były prawidłowo kwalifikowane w przedstawionych ostatnich protoko-
łach stanu technicznego nawierzchni do jednej z trzech przyjętych klas przy-
datności. W zakresie stanu technicznego nawierzchni chodnika (dla DW 964 
i 966): odspojenie obrzeża od nawierzchni z kostki betonowej, zanieczysz-
czenia chodnika na zjeździe kruszywem, wegetująca roślinność przy obrzeżu 
chodnika, obiekt sakralny murowany z cegły w skrajni chodnika (tylko 964), 
ubytki gruntu przy obrzeżu. W zakresie stanu poboczy: lokalnie nie zachowy-
wały regularnego spadku w przekroju poprzecznym; w miejscach zaniżeń two-
rzyły się zastoiska wodne, a miejsca zawyżone lokalnie utrudniały odwodnie-
nie nawierzchni (DW 966, 968, 975). Przykładowo w zakresie stanu odwod-

17 Oględzinom poddano następujące odcinki dróg: [1] DW 668 w obszarze zabudowanym  
w miejscowości Mścichy od km 40+400 do km 41+200, [2] DW 668 poza obszarem zabudowanym 
od km 41+200 do km 42+400, [3] DW 668 w obszarze zabudowanym w miejscowości 
Klimaszewnica od km 45+700 do km 46+650, [4] DW 668 poza obszarem zabudowanym od km 
46+650 do km 47+700, [5] DW 686 w obszarze zabudowanym w miejscowości Juszkowy Gród 
od km 29+100 do km 29+530, [6] DW 686 poza obszarem zabudowanym w km od 29+530 do km 
31+100, [7] DW 687 w obszarze zabudowanym w miejscowości Świnoroje od km 19+700 do km 
20+312, [8] DW 687 poza obszarem zabudowanym od km 20+312 do km 21+700. 

18  Wszystkie wymienione pojedyncze uszkodzenia nie występowały na każdym badanym odcinku. Jest 
to zestawienie wszystkich odnotowanych uszkodzeń na poddanych oględzinom fragmentach dróg. 
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nienia przedstawiono stan odcinka DW 964, zamulenia od 30% do 50% prze-
kroju przepustów (np. w km 1+790 strona lewa) oraz brak przepustu pod 
jednym ze zjazdów, niejednolitość przekroju poprzecznego rowów na całym 
odcinku, lokalnie dno rowu było spłycone, zamulone i zarośnięte roślinnością 
niską i średnią – przepusty pod koroną drogi, uszkodzenie ścianek czołowych 
przepustów, lokalnie w rowach występowała wegetacja roślinności średniej.

W Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie oględziny czterech odcinków dróg 
wykazały zaniedbania w bieżącym utrzymaniu dróg i ich elementów:

 − na ul. Leszno19: na jezdni występowały uszkodzenia i nieuszczelnione spę-
kania oraz garby, zapadnięcia i koleiny o głębokości odkształcenia od 26 mm  
do 70 mm; dopuszczono do niezadowalającego stanu chodników oraz opa-
sek chodnikowych; nie były na bieżąco czyszczone kratki wpustowe;

 − na ul. Raszyńskiej20: wystąpiły pęknięcia, spękania z ubytkiem lepiszcza 
i kruszywa, które nie zostały uszczelnione; nie czyszczono na bieżąco kra-
tek wpustowych; 

 − na ul. Zajęczej21: nawierzchnia była miejscami uszkodzona i w części nie-
uszczelniona; studnia zlokalizowana w jezdni była pęknięta i nadawała 
się do wymiany; pokrywa kanalizacji powinna zostać wymieniona, gdyż 
może zagrażać bezpieczeństwu;

 − na ul. Bysławskiej22: część odcinków chodnika o nawierzchni z płyt 0,35x0,35 
była w stanie nieodpowiednim; stwierdzono zaniżenia przy krawędzi jezd-
ni, a pobocza były częściowo w stanie nieodpowiednim; system odwodnie-
nia był częściowo zaburzony na skutek spłycenia lub całkowitego zasypania 
rowów; pas drogowy miejscami był zanieczyszczony, a na skarpie rowu dro-
gowego znajdowały się płyty betonowe.

Istotnym elementem wpływającym na właściwe utrzymanie i długość użyt-
kowania dróg jest szybkie i sprawne odprowadzanie wody w czasie desz-
czu. Drogi podczas ulewnych deszczów stają się rwącymi rzekami, a okolice 
mogą być podtopione. Woda deszczowa, która nie spływa z drogi dosta-
tecznie szybko stanowi jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
ruchu, a także dla nawierzchni drogi i jej podbudowy. Zadaniem dobrego i efek-
tywnego systemu odwodnieniowego wszystkich rodzajów dróg jest jak najszyb-
sze i możliwie całkowite ujęcie i odprowadzenie wód deszczowych spływających 
do odbiornika z: pasa drogowego, poboczy, skarp oraz przyległego terenu, a także 
wód przenikających do konstrukcji nawierzchni wskutek podciągania kapilar-
nego z poziomu wody gruntowej zalegającej w rowach. W przypadku pozamiej-
skich odcinków dróg w większości przypadków stosowane jest odwodnienie 
powierzchniowe – najczęściej z odprowadzeniem wody opadowej do rowów przy-
drożnych. Podstawowym warunkiem prawidłowego odwodnienia powierzchnio-
wego nawierzchni jest wykonanie jej z zagwarantowaniem minimalnego spadku. 
Spadek ten pozwala na odprowadzenie w sposób skuteczny i po najkrótszej drodze 
wód opadowych przypadających na te powierzchnie. 

Oględziny przeprowadzone w trakcie kontroli NIK w czterech zarządach dróg 
działających na obszarze województwa wykazały nieprawidłowości i uchybienia 
w oznakowaniu, których liczba została przedstawione na poniższej infografice.

19  Odcinek drogi od km 0+000 do km 0+569.

20  Odcinek drogi od km 7+722 do km 8+722.

21  Odcinek drogi od km 1+640 do km 2+007.

22  Odcinek drogi od km 0+000 do km 2+101.
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Infografika nr 9 
Liczba nieprawidłowości i uchybień w oznakowaniu dróg

Niewłaściwa 
lokalizacja znaków 
(niezgodna z POR)

Brak znaków na drodze

Oznakowanie nieczytelne, 
nieoczyszczone, 

niekompletne, uszkodzone, 
zniszczone, zasłonięte, 

nieusunięte 

Urządzenia obce
w pasie drogowym

np. tablice reklamowe
i elementy zagrażające

uczestnikom ruchu

Brak oznakowania 
pasa drogowego 

Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Podlaskie

3 5

5 5

6

5 9

16 4

4 4

4 2

30 18 9 11

11 1

8

+

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Oględziny przeprowadzone w dwóch zarządach dróg działających na obsza-
rze miast na prawach powiatu wykazały nieprawidłowości i uchybienia 
w oznakowaniu, które zostały przedstawione na poniższej infografice.

Infografika nr 10 
Liczba nieprawidłowości i uchybień w oznakowaniu dróg

LICZBA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ W OZNAKOWANIU DRÓG 

Niewłaściwa lokalizacja 
znaków (niezgodna z POR)

Oznakowanie nieczytelne, 
nieoczyszczone, niekompletne, 

uszkodzone, zniszczone, 
zasłonięte, nieusunięte 

Urządzenia obce 
w pasie drogowym 

np. tablice reklamowe 
i elementy zagrażające 

uczestnikom ruchu

Płock Warszawa

30

0

17

11

16

+

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Po kontroli NIK sformułowała wnioski dotyczące m.in. podjęcia działań 
w celu prawidłowego oznakowania dróg oraz doprowadzenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego do stanu zgodnego z przepisami. 

W załączniku 6.4 do niniejszej Informacji przedstawiono zdjęcia wybranych 
fragmentów dróg poddanych oględzinom.

Niezwykle istotnym elementem w realizacji zadań zarządcy oprócz budowy, 
modernizacji oraz remontu dróg jest zapewnienie im odpowiedniej ochrony. 
Zarządca drogi na podstawie art. 20 pkt 12 ustawy o drogach publicznych jest 

Ochronia dróg
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zobowiązany do przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników. 
Eksploatowane drogi przez pojazdy nienormatywne ulegają przyspieszonej 
degradacji. Skutkuje to koniecznością ich przebudowy i wykonaniem zasadni-
czych napraw, przed upływem zakładanego pierwotnie okresu ich użytkowa-
nia. Dlatego niezwykle istotne jest eliminowanie z ruchu pojazdów nadmier-
nie obciążonych, które niszczą drogi. Zjawisko takie miało miejsce m.in. przy 
budowie autostrad i dróg ekspresowych, co zostało przedstawione w infor-
macji NIK z 2016 r. o wynikach kontroli P/15/094 „Przeciwdziałanie nisz-
czeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych”. 
Innym zjawiskiem negatywnie oddziaływującym na trwałość dróg są prze-
jazdy przeciążonych pojazdów przewożących drewno. W 2015 r. NIK przed-
stawiła informację o wynikach kontroli P/14/006 „Wykonywanie wybranych 
zadań przez Inspekcję Transportu Drogowego z uwzględnieniem funkcjono-
wania Centralnej Ewidencji Naruszeń”, gdzie sformułowano wniosek o podję-
cie przez właściwych ministrów działań w celu przeanalizowania i urealnie-
nia prawidłowości wskaźników dla wyliczania masy pojazdów przewożących 
drewno określonych w rozporządzeniu sprawie gęstości drewna. W udzielo-
nej odpowiedzi Minister Infrastruktury i Rozwoju stwierdził, że Ministerstwo 
zintensyfikuje współpracę z Ministerstwami Gospodarki i Środowiska w celu 
wyjaśnienia kwestii dotyczących gęstości różnych gatunków drewna, uregu-
lowanej rozporządzeniem (...). Dotychczas nie zostały jednak wprowadzone 
zmiany przepisów dotyczących przewozu drewna.

Generalny Inspektor Transportu Drogowego wyjaśniając problemy z prze-
wozem drewna stwierdził, że obowiązujące przepisy ruchu drogowego 
w zakresie uczestniczenia w ruchu drogowym pojazdów nienormatywnych 
określiła ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw23. Ustawa ta z dniem  
19 października 2011 r. wprowadziła nowe zasady kontroli normatywno-
ści pojazdów przewożących m.in. drewno, dla którego to ładunku wprowa-
dziła szczególny sposób postępowania przez organy kontrolne. Wprowa-
dzony do ustawy Prawo o ruchu drogowym art. 61 ust. 15 wskazuje, że: „Przy 
przewozie drewna jego rzeczywistą masę ustala się jako iloczyn objęto-
ści ładunku i normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna”. 
Z kolei normatywna gęstość drewna ustalona została w oparciu o rozpo-
rządzenie wydane na podstawie art. 61 ust. 16 ww. ustawy, tj. rozporządze-
nie w sprawie gęstości drewna. Rozporządzenie to określa gęstość drewna 
dla gatunków drewna mającego zastosowanie w przemyśle i budownictwie, 
przewożonego środkami transportu drogowego, wyrażoną w kg/m3 – zgod-
nie z wartościami podanymi w tabeli stanowiącej załącznik do tego rozporzą-
dzenia. W przedmiotowym rozporządzeniu wskazano ponadto, że: „W przy-
padku drewna mierzonego w stosach, jego objętość wyrażoną w metrach 
przestrzennych przelicza się na objętość w metrach sześciennych przy 
zastosowaniu współczynników zamiennych określonych w Polskiej Normie 
PN-D-95000”. Przywołana w rozporządzeniu Polska Norma PN-D-95000 
określa sposoby pomiaru objętości poszczególnych typowych sortymentów 
surowca drzewnego na środkach transportu oraz zawiera tabelę przeliczni-
ków (współczynników „x”) pozwalających uzyskać z metrów przestrzennych 

23  Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321.

Przewóz drewna
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(mp) metry sześcienne (m3), co następnie umożliwia dokonanie obliczenia 
rzeczywistej masy drewna znajdującego się na pojeździe, w oparciu o jego 
normatywną gęstość wskazaną w rozporządzeniu. Powyższy sposób postę-
powania z założenia umożliwiać miał nadawcom, załadowcom oraz prze-
woźnikom drogowym ustalenie przybliżonej z maksymalną dokładnością 
rzeczywistej masy przewożonego surowca drzewnego, a tym samym rze-
czywistej masy całkowitej środka transportu z tego rodzaju ładunkiem 
– tj. wykonanie czynności świadczących o dochowaniu należytej staranności 
w realizacji czynności związanych z realizowanym przewozem drogowym.

Uprawnione organy kontroli powinny wyłączyć odpowiedzialność pod-
miotu wykonującego przejazd pojazdem nienormatywnym przewożącym 
drewno, m.in. w sytuacji, kiedy rzeczywista masa przewożonego drewna, 
wyliczona w sposób matematyczny jako iloczyn jego objętości i normatyw-
nej gęstości drewna (art. 61 ust. 15 ustawy Prawo o ruchu drogowym) 
nie przekroczy dopuszczalnej ładowności środka transportu wskazanego 
w dokumentach rejestracyjnych. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 
2013 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1747/13): (…) powyższe wyliczenie służy ustale-
niu, czy podmiot wykonujący przejazd dochował należytej staranności, nato-
miast podstawą do wyliczenia kary pieniężnej są rzeczywiste wyniki pomia-
rów uzyskane podczas kontroli (…). 

Zdaniem Głównego Inspektora Transportu Drogowego normatywne 
gęstości poszczególnych gatunków drewna wskazane w rozporządzeniu 
w sprawie gęstości drewna zostały w znaczny sposób zaniżone. Wykonane 
bowiem przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego obliczenia 
rzeczywistej masy całkowitej pojazdów na podstawie pomiarów rzeczy-
wistej masy przewożonego drewna będącej iloczynem objętości surowca 
drzewnego i tej zaniżonej w rozporządzeniu normatywnej gęstości danego 
gatunku drewna oraz porównawcze pomiary rzeczywistej masy całkowitej 
tych pojazdów na podstawie ważeń na wagach samochodowych w sposób 
jednoznaczny potwierdziły, że np. w przypadku najczęściej przewożonego 
drewna sosnowego, jego normatywna gęstość (740 kg/m3) jest zaniżona 
o około 180–220 kg. Przy średniej ilości tego surowca drzewnego przewo-
żonego jednym środkiem transportu (5- lub 6-osiowym zespołem pojaz-
dów), wynoszącej około 30 m3, daje to zaniżenie jego rzeczywistej masy cał-
kowitej o co najmniej 5400–6600 kg. Należy wskazać, że drewno sosnowe 
jest jednym z lżejszych gatunków drewna. W przypadku przewozów dro-
gowych cięższych gatunków surowca drzewnego (np. buk, dąb itp.), zaniże-
nie rzeczywistej masy całkowitej takiego zespołu pojazdów może wynosić 
nawet kilkanaście ton.



35

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

35

Mając na uwadze powyższe, faktyczna ilość drewna przewożonego środ-
kami transportu drogowego – pomimo, że teoretycznie nie powinna powo-
dować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów powoduje, 
że po drogach publicznych poruszają się zespoły pojazdów, których dopusz-
czalna masa całkowita (40 ton lub 42 tony) jest przekroczona o kilka, a czę-
sto nawet o kilkanaście ton, jak na poniższych infografikach.

Infografiki 11, 12, 13, 14  
Przykłady przewozów drogowych drewna zespołami pojazdów o przekroczonej 
dopuszczalnej masie całkowitej
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Źródło: Generalna Inspekcja Transportu Drogowego.

Masowość realizowanych przewozów drogowych drewna, w zestawieniu 
z zaniżonymi wartościami normatywnej gęstości poszczególnych gatunków 
drewna wskazanymi w rozporządzeniu w sprawie gęstości drewna powo-
duje nie tylko dewastacje nawierzchni dróg przez pojazdy nienormatywne 
w zakresie mas całkowitych oraz nacisków osi, ale także straty dla rodzi-
mej branży transportowej. Przewoźnicy drogowi drewna jednym kursem 
przewożą bowiem znacznie zawyżoną (nawet o 40–50%) ilość surowca 
drzewnego, z czego korzystają jego odbiorcy – w większości duże zakłady 
przemysłowe zajmujące się przeróbką surowca drzewnego (np. zakłady 
celulozowo-papiernicze, zakłady produkcji meblarskiej itp.).

Równie istotnym, jak zaniżone wartości normatywnej gęstości poszczegól-
nych gatunków drewna, jest brak w ustawie Prawo o ruchu drogowym defi-
nicji „drewna”. Powyższe sprawia, że przepisy art. 61 ust. 15 oraz art. 140aa 
ust. 4 pkt 2 są nadużywane przez podmioty wykonujące przewozy ładun-
ków innych niż surowiec drzewny, a stanowiących elementy będące efek-
tem przemysłowej przeróbki surowca drzewnego – np. deski, ogrodzenia 
z drewna, odpady z produkcji palet itp., co nie było intencją ustawodawcy, 
a tym samym jest całkowicie nieuprawnione. Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wpro-
wadziła do ustawy Prawo o ruchu drogowym nowe przepisy regulujące 
zasady uczestniczenia w ruchu drogowym pojazdów nienormatywnych 
w sposób szczególny traktuje pojazdy i podmioty realizujące przewozy dro-
gowe dwóch ładunków posiadających szczególne właściwości: ładunków 
sypkich oraz drewna, a także podmioty wykonujące inne czynności zwią-
zane z tymi przewozami. Zmiany te podyktowane były głównie problemami 
zgłaszanymi przez przewoźników drogowych trudniących się przewo-
zami surowca drzewnego, a także nadawców i załadowców, a dotyczącymi  
m.in. braku możliwości dokonania ważenia pojazdów z surowcem drzew-
nym w miejscach ich załadunków, w szczególności w zakresie przestrze-
gania dopuszczalnych norm nacisków osi, które to miejsca położone są 
w lasach i na plantacjach usytuowanych z dala od utwardzonych dróg, 
w miejscach przypadkowych i trudno dostępnych dla środków transportu, 
gdzie nie ma możliwości zainstalowania lub użycia wag samochodowych. 
Ustawodawca dał podmiotom wykonującym przewozy drogowe drewna 
oraz podmiotom wykonującym inne czynności związane z tymi przewo-
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zami narzędzia, które pozwalają im dochować należytej staranności w reali-
zacji czynności przewozowych oraz – przy dopełnieniu swoich obowiązków 
– pozwalają uwolnić się od odpowiedzialności administracyjnej w przy-
padku stwierdzenia przez organy kontroli ruchu drogowego naru-
szeń przepisów. Niemniej jednak wskutek braku ustawowej defi-
nicji „drewna”, korzystają podmioty nietrudniące się przewozami 
drogowymi surowca drzewnego, lecz innych ładunków, stanowiących 
elementy będące efektem przemysłowego przetworzenia surowca 
drzewnego, które ładowane są w miejscach, gdzie istnieje możliwość 
zainstalowania wag samochodowych i dokonania ważenia środków 
transportu, np. tartaki, zakłady przemysłu drzewnego, zakłady produk-
cyjne itp. Brak jednoznacznie zdefiniowanego w ustawie Prawo o ruchu 
drogowym pojęcia „drewno” powoduje, że przepisy art. 61 ust. 15 roz-
szerzane są na ładunki faktycznie niebędące surowcem drzewnym,  
a co utrwalane jest w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych 
(patrz np. wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2017 r. o sygn. II GSK 1693/16). 
W efekcie powyższego organy kontroli zobligowane są do ustalania rzeczy-
wistej masy ładunków w oparciu o pomiar objętości i normatywnej gęsto-
ści, niemożliwy do wykonania, z jednej strony ze względu na brak regu-
larności ładunku (np. ogrodzenia z drewna), uniemożliwiający taki pomiar,  
a z drugiej strony, ze względu na brak współczynników zamiennych pozwala-
jących ustalić faktyczną ilość m3 towaru, który nie został ujęty w rozporządze-
niu w sprawie gęstości drewna, a tylko w stosunku do sortymentów surowca 
drzewnego ujętego w tymże rozporządzeniu możliwe jest ustalenie faktycznej 
ilości jego metrów sześciennych (m3), na podstawie pomiarów metrów prze-
strzennych (mp) i zastosowanego następnie przeliczenia (współczynnika „x”).

W związku z powyższym, zdaniem Głównego Inspektora Transportu Drogo-
wego, konieczne wydaje się doprecyzowanie w ustawie Prawo o ruchu dro-
gowym, że przepisy szczególne tej ustawy (art. 61 ust. 15 oraz art. 140aa 
ust. 4) dotyczą tylko surowca drzewnego w stanie nieprzetworzonym 
i przewożonego z miejsca jego pozyskania, tj. lasu lub plantacji, gdzie nie 
ma możliwości dokonania ważenia środka transportu, a tym samym uza-
sadnione jest zastosowanie tychże szczególnych przepisów. 

Ustalenie gęstości drewna ma znaczenie w przypadku oceny odpowiedzial-
ności podmiotu wykonującego przejazd, w kontekście dochowania przez 
niego należytej staranności. Podstawą do wymierzenia sankcji administracyj-
nej zawsze są rzeczywiste wyniki ważenia pojazdu wraz z ładunkiem. W przy-
padku nieprzekroczenia Dopuszczalnej Masy Całkowitej (DMC) pojazdu prze-
wożącego drewno postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza w myśl 
art. 140aa ust. 4 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym. Natomiast w przypadku prze-
kroczenia DMC pojazdu przewożącego drewno, masa drewna jest ustalana 
wyłącznie w celu rozważenia dochowania należytej staranności przez prze-
woźnika. Należy podkreślić, iż sankcje administracyjne nie są wymierzane 
na podstawie teoretycznej masy drewna oraz masy pojazdu, a jedynie na pod-
stawie rzeczywistych wyników pomiarów masy pojazdu wraz z ładunkiem 
uzyskanych przy pomocy legalizowanych urządzeń.
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Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Krakowie odnosząc się 
do problemów związanych z transportem drewna stwierdził, że stosowa-
nie postanowień określonych w rozporządzeniu w sprawie gęstości drewna 
stwarza problemy z określeniem prawidłowej ilości przewożonego drewna. 
Przewoźnicy posiadają po dwa lub więcej dokumentów przewozowych wysta-
wianych przez załadowców, których nie okazują do kontroli, aby ukryć ilość 
faktycznie przewożonego drewna. Przewóz drewna z własnych składów stwa-
rza podobne problemy, gdyż przewoźnik jest równocześnie załadowcą i sam 
wystawia dokumenty związane z ładunkiem. Określenie ilości przewożonego 
drewna na pojeździe przez Straż Leśną w przypadku podejrzenia przeładowa-
nia jest bardzo kłopotliwe z uwagi na długi czas oczekiwania na przyjazd tej 
służby oraz często z brakiem możliwości przyjazdu na punkt kontroli.

Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Krako-
wie uzasadnionym byłoby ważenie takich pojazdów pod kątem ustalenia, 
czy DMC nie została przekroczona. Jeśli tak, to stosowne byłoby nałożenie 
kary pieniężnej, co zapewne przyczyniłoby się do eliminowania przejazdów 
pojazdów nienormatywnych. 

Żaden z sześciu zarządców dróg wojewódzkich nie korzystał z uprawnień 
wynikających z art. 129d ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie prze-
prowadzał kontroli pojazdów w zakresie:

 − przestrzegania przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi; 
 − powodujących uszkadzanie lub niszczenie drogi;
 − zanieczyszczających lub zaśmiecających drogę. 

Brak pełnej realizacji zadań w zakresie ochrony dróg przez zarządców nie 
przyczyniał się do utrzymania zadowalającego poziomu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Zarządcy wskazywali, że podejmowane próby współ-
pracy pomiędzy zarządcą, a Policją i Inspekcją Transportu Drogowego nie 
powiodły się z uwagi brak możliwości wcześniejszego zaplanowania wspól-
nych kontroli oraz ograniczenia kadrowe.

Przykłady

Miejski Zarząd Dróg w Płocku nie wykonywał kontroli na drogach wojewódz-
kich na podstawie art. art. 129d ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Realizacja 
takich kontroli uzależniona jest od współpracy z Policją lub Wojewódzkim Inspek-
toratem Transportu Drogowego. Realizacja wspólnych kontroli wymaga jedno-
czesnego zaangażowania ludzi i wykorzystania, należącego do różnych jednostek, 
dostępnego zaplecza technicznego. Ponadto koordynacja działań w tym zakresie 
zdeterminowana jest przez ograniczenia kadrowe tych służb jak i Zarządcy.

Zarząd dróg Wojewódzkich w Łodzi nie wykonywał kontroli na drogach woje-
wódzkich na podstawie art. 129d ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podej-
mowane próby usankcjonowania współpracy pomiędzy zarządem drogi, a służ-
bami Policji i Inspekcji Transportu Drogowego nie powiodły się. Służby te nie 
gwarantowały stworzenia harmonogramu prowadzenia wspólnych kontroli. 
Byłoby to związane z delegowaniem funkcjonariuszy do tych czynności, nieza-
leżnie od bieżących priorytetów tych służb.

Kontrole pojazdów
realizowane przez 

zarządców dróg
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5.4.  Okresowe kontrole stanu technicznego dróg, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Spośród skontrolowanych zarządców dróg wojewódzkich nieprawidłowo-
ści związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego 
stwierdzono w czterech jednostkach. Nieprawidłowości polegały głównie 
na niewypełnianiu wszystkich obowiązków wynikających z art. 62 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, w związku art. 20 pkt 10 ustawy o dro-
gach publicznych. Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, obiekty 
budowlane powinny być w czasie ich użytkowania, poddawane przez wła-
ściciela lub zarządcę kontroli:

 − okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego (art. 62 ust. 1 pkt 1);

 − okresowej, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu sta-
nu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, 
estetyki obiektu oraz jego otoczenia (art. 62 ust. 1 pkt 2).

Również na podstawie art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych 
zarządca drogi zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych kon-
troli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw pro-
mowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które 
wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. Podjęcie w porę działań przez zarządcę umoż-
liwi mu niedopuszczenie do nadmiernego pogorszenia właściwości użytko-
wych i sprawności technicznej odcinka drogi. 

Dwóch zarządców dróg nie przeprowadzało kontroli okresowych pięcio-
letnich lub zakres ich przeprowadzenia był węższy niż określony w art. 62 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Ponadto w jednej jednostce kontrole 
okresowe pięcioletnie były przeprowadzane w innych terminach, niż okre-
ślone w zarządzeniu wewnętrznym.

Przykłady

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na dziesięć 
skontrolowanych książek drogi, w ośmiu przypadkach stwierdzono brak realiza-
cji okresowych kontroli pięcioletnich (dot. DW 791, 775, 967, 933, 783, 768, 965, 
982). Stanowiło to naruszenie przepisu art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie spośród przeprowadzonych 
w latach 2014–2017 143 kontroli okresowych w żadnej nie dokonano spraw-
dzenia estetyki obiektu i jego otoczenia, a w 32 przypadkach nie dokonywano 
oceny przydatności użytkowej drogi, co było wymagane przy kontrolach pię-
cioletnich. Tym samym kontrole pięcioletnie swym zakresem nie odpowiadały 
wymogom art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie przeprowadzał w 2014 r., 2015 r. 
i 2017 r. kontrole okresowe pięcioletnie, poza terminami określonymi w zarzą-
dzeniu wewnętrznym. 

Kontrole okresowe dróg
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W czterech jednostkach, które przeprowadzały kontrole okresowe nie 
zapewniono rzetelnego ich wykonania i dokumentowania wyników. 
Główne nieprawidłowości dotyczyły niewykonywania kontroli okresowych 
w zakresach określonych w art. 62 ustawy Prawo budowlane. Nie dokony-
wano sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli, a w jednej 
jednostce nie dokonywano końcowej oceny przydatności użytkowej drogi.

Przykłady

W Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku w żadnym z rocznych i pięciolet-
nich przeglądów okresowych odcinków dróg wojewódzkich nr 559, 562 i 564 
nie odnotowano wykonania niezbędnych robót i usunięcia usterek wskaza-
nych w poprzednich przeglądach, nie odniesiono się także do niewykonania 
zamieszczonych w poprzednich protokołach zaleceń.

W Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie w protokole z kontroli okreso-
wej za rok 2016 sporządzonym dla ulic: Czerniakowska – Powsińska – Wiert-
nicza – Przyczółkowa – Drewny (droga nr 724) nie wskazano rzetelnie nie-
zrealizowanych zaleceń z kontroli rocznej z 2015 r. W protokole wskazano 
jedynie, że „zalecenia w zakresie remontów zostały zrealizowane częściowo”, 
nie podając ani kilometrażu, którego dotyczą, ani rodzaju. Kontrolę i protokół  
sporządził wykonawca zewnętrzny, ale pomimo nierzetelnego zapisu, został on  
przyjęty przez Zarządcę. 

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w latach 
2014–2017 nierzetelnie przeprowadzano kontrole stanu technicznego dróg24:

 − w 2014 r. w pięciu, a w 2015 r. w 27 protokołach nie dokonano końcowej 
oceny przydatności użytkowej drogi, mimo że wzór protokołu kontroli 
zawierał stosowne rubryki;

 − w żadnej ze 143 kontroli nie dokonano sprawdzenia wykonania zaleceń 
z poprzedniej kontroli, co było wymagane przepisami art. 62 ust. 1a Pra-
wa budowlanego.

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie protokoły z okresowej kon-
troli stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej zarządzanych dróg nie 
zawierały informacji dotyczących realizacji wykonania zaleceń z poprzedniej 
kontroli, o czym stanowi przepis art. 62 ust. 1a ustawy Prawo budowlane.

Zarządcy wyjaśniali m.in., że ustalone w trakcie kontroli NIK braki w pro-
tokołach z kontroli okresowych zostaną uzupełnione, a przyczyną ich powsta-
nia były pomyłki oraz szeroki zakres czynności wykonywanych przez jednego 
pracownika. Istotną przyczyną nieprawidłowości w wykonywaniu kontroli okre-
sowych było też nieegzekwowanie przez zarządców rzetelnego wykonywania 
i dokumentowania kontroli przez osoby je przeprowadzające lub przez podmioty 
zewnętrzne, którym zlecano wykonywanie takich prac (jedna jednostka).

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych 
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg ma bezpośredni wpływ 
na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kontrola okresowa stanowi środek 
prewencyjny służący do zidentyfikowania uszkodzeń na eksploatowanej 
drodze. Pozwala to na zaplanowanie i przeprowadzenie w odpowiednim 
czasie działań doraźnych, poprawiających sprawność i bezpieczeństwo 

24  Badaniem objęto protokoły z kontroli przeprowadzonych w latach 2014–2017, dotyczące 
wszystkich dróg wojewódzkich, tj. 34 w latach 2014–2016 i 35 w 2017 r. – łącznie 143 protokoły.

Dokumentowanie 
wyników kontroli
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użytkowania obiektu liniowego. W ocenie NIK prawidłowy sposób prze-
prowadzania kontroli okresowych stanowi istotny element dla zapewnie-
nia i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Badania wykazały, że w trzech skontrolowanych jednostkach zarządcy 
dróg nie odnotowywali w protokołach z kontroli okresowych wymaganych 
danych i informacji lub stosowano formularze niezgodne z wewnętrznymi 
regulacjami prawnymi. Powodowało to powstawanie braków i skutkowało, 
że protokoły te nie były kompletne. 

Przykłady

W Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku w protokołach z przeglądów okreso-
wych pięcioletnich przeprowadzonych, w dniach 28 marca 2017 r. i 5 kwietnia 
2017 r. na drogach wojewódzkich nr 559, nr 562 i nr 564 nie odnotowano ist-
niejącego stanu technicznego poddanych przeglądom odcinków dróg, ze szcze-
gółowością wymaganą w załączniku nr 3 do „Instrukcji wykonania przeglą-
dów okresowych i kontroli stanu dróg w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku”. 
W szczególności w protokołach przeglądu nie odnotowano lokalizacji stwier-
dzonych uszkodzeń nawierzchni i chodników oraz kompletności, widoczno-
ści, poprawności lokalizacji, czytelności, braków w oznakowaniu i lokalizacji 
oznakowania.

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie protokoły z okresowej kon-
troli stanu technicznej sprawności i wartości drogi w Rejonie Dróg Wojewódz-
kich Jakubowice za lata 2014–2017 nie posiadały wpisanego nazwiska osoby, 
która wykonywała poszczególne kontrole, a w Rejonie Dróg Wojewódzkich 
Kraków w 2014 r. protokoły z dróg wojewódzkich nr 948, 949, 933 i w 2016 r. 
drogi wojewódzkiej nr 949, także nie posiadały wpisanego nazwiska osoby, 
która wykonywała te kontrole.

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 r. 
w pięciu, w 2015 r. w 24, a w 2016 r. w sześciu przypadkach protokół kontroli 
sporządzono na formularzu niezgodnym z załącznikami do corocznych zarzą-
dzeń dyrektora w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej stanu technicz-
nego dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi.

Kompletność 
protokołów z okresowej 
kontroli
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy zarządcy dróg wojewódzkich prawidłowo wykonywali zadania w zakre-
sie remontów, utrzymania i ochrony infrastruktury drogowej w stanie 
zapewniającym bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego oraz czy 
środki finansowe przeznaczone na utrzymanie, remonty i modernizację 
były adekwatne do potrzeb?

1.  Czy rzetelnie wykonywano działania planistyczne dotyczące rozwoju, finan-
sowania, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania i ochrony dróg?

2.  Czy prowadzono wymaganą przepisami ewidencję dróg oraz sporzą-
dzano informacje o drogach wojewódzkich i przekazywano je do Gene-
ralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad?

3.  Czy wykonywano zadania dot. utrzymania i remontów nawierzchni dróg, 
chodników, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związa-
nych z drogą oraz wykonywano roboty interwencyjne i zabezpieczające?

4.  Czy rzetelnie przeprowadzano okresowe kontrole stanu technicznego 
dróg, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego, w tym identyfikowano usterki, które wymagają 
natychmiastowych prac naprawczych lub konserwacyjnych ze względu 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Kontrolą objęto sześć jednostek: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Białymstoku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Łodzi, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 
Miejski Zarząd Dróg w Płocku oraz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, 
z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w art. 5 ust. 2 tej ustawy, tj. legal-
ności, gospodarności i rzetelności.

2014–2017 r. (do końca III kwartału)

W ramach postępowania kontrolnego zwrócono się do w trybie art. 29  
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK do Głównego Inspektora Transportu Drogo-
wego, właściwych wojewódzkich komend Policji, właściwych wojewódz-
kich inspektoratów transportu drogowego w zakresie wykroczeń w ruch 
drogowym spowodowanych przez pojazdy na drogach wojewódzkich. 
Ponadto zasięgano informacji w przedsiębiorstwach Orlen Asfalt sp. z o.o. 
i Lotos Asfalt sp. z o.o. w zakresie cen asfaltów drogowych.

Przed rozpoczęciem kontroli zorganizowano naradę z kontrolerami biorą-
cymi udział w kontroli, podczas której omówiono sposób jej przeprowadze-
nia oraz omówiono sprawy techniczne dotyczące oceny i klasyfikacji stanu 
nawierzchni dróg.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 4 września do 29 grudnia 2017 r. 
Kierownicy kontrolowanych jednostek nie zgłosili zastrzeżeń do wystąpień 
pokontrolnych. 

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Pozostałe informacje 
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Wykazane w zestawieniu kontrole przeprowadził Departament Infrastruktury NIK.

*  PN – oznacza ocenę pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości, P – ocenę pozytywną.

Wyniki kontroli przedstawiono w wystąpieniach pokontrolnych, w których 
sformułowano łącznie 35 wniosków pokontrolnych dotyczących głównie:

 − rzetelnego prowadzenia ewidencji dróg,
 − przedkładania do GDDKiA rzeczywistych danych w informacji o sieci 

dróg publicznych,
 − ujęcia w ewidencji środków trwałych wartości wszystkich dróg woje-

wódzkich,
 − zapewnienia przeprowadzania kontroli okresowych pięcioletnich 

w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego,
 − określania w protokołach z kontroli okresowych sprawdzenia wykona-

nia zaleceń z poprzedniej kontroli.
Z otrzymanych informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych 
wynikało, że kierownicy jednostek objętych kontrolą zrealizowali dwa 
wnioski (5,7%), zaś 33 (94,7%) znajdowało się w trakcie realizacji25.

25  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

Wykaz jednostek 
kontrolowanych

Lp.
Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

Ocena kontrolowanej 
działalności25

1.
Podlaski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich 
w Białymstoku

Józef Władysław Sulima PN*

2.
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie
Marta Maj PN

3.
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi
Mirosław Szychowski PN

4. 
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie
Zbigniew Ostrowski P*

5.
Miejski Zarząd Dróg 

w Płocku
Tomasz Żulewski PN

6.
Zarząd Dróg Miejskich 

w Warszawie
Łukasz Puchalski PN

Wnioski pokontrolne
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Zarządzanie drogami wojewódzkimi
Zarządcą drogi, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jest 
organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, 
do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, 
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogi. Dla dróg wojewódzkich 
zarządcą drogi jest zarząd województwa (art. 19 ust. 2 ustawy o drogach 
publicznych), z zastrzeżeniem art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, 
który stanowi, że w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszyst-
kich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest 
prezydent miasta.

Zadania zarządcy drogi określają przepisy art. 20 ustawy o drogach publicz-
nych Do zadań tych należy w szczególności:

1)  opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bie-
żące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządza-
nia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2)  opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;
4)  utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inży-

nierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń zwią-
zanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa 
w art. 20f pkt 2 ustawy o drogach publicznych;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6)  przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz 

wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8)  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz 

pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9)  prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 

i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
9a)  sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie 

ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
10)  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiek-

tów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyj-
nych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

10a)  badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
11)  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabez-

pieczających;
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym 

powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
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14)  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inży-
nierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, 
gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16)  utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew 

oraz krzewów;
17)  nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospo-

darowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
18)  nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby 

zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego 
do nich prawa;

19)  zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie 
opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych;

20)  zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.

Zarządcy dróg wojewódzkich oraz prezydenci miast jako zarządcy dróg 
wojewódzkich w miastach na prawach powiatu mogą wykonywać swoje 
obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, 
utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa lub radę powiatu. 
Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wyko-
nuje zarządca (art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).

Ustawowe pojęcia istotne dla przedmiotu kontroli
Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych droga jest to budowla 
wraz drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 
stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia 
ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. Art. 4 pkt 17, 18 i 19 
ustawy o drogach publicznych określają odpowiednio: budowę drogi, prze-
budowę drogi oraz remont drogi. Ustawodawca w art. 4 pkt 20 ustawy o dro-
gach publicznych definiuje utrzymanie drogi, a w pkt 21 ochronę drogi, 
tj. działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszcze-
nia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej 
użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Z kolei 
w art. 4 pkt 22 ustawy o drogach publicznych podana jest definicja zieleni 
przydrożnej. 

Warunki techniczne dla dróg wojewódzkich
Warunki techniczne dla dróg publicznych, (które stanowią obiekty liniowe) 
określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dróg. 
Przepisy tego rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie oraz 
przebudowie dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, 
a także przy projektowaniu i budowie urządzeń niezwiązanych z drogami 
publicznymi, sytuowanych w ich pasach drogowych. Przepisy te (§ 10 ust. 1) 
stanowią m. in., że droga powinna mieć w szczególności: 

1)  jezdnię – jeżeli jest przeznaczona do ruchu pojazdów;

2)  pobocza lub chodnik – jeżeli jest przeznaczona do ruchu pieszych;

3)  torowisko tramwajowe – jeżeli jest przeznaczona do ruch pojazdów szynowych.
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Szerokość pasów ruchu, z zastrzeżeniem § 16 rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych dróg, powinny wynosić na drodze klasy GP i G  
– 3,50 m, a na drodze klasy Z – 3,00 m (§ 15 ust. 1 pkt. 3 i 4). 

Nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej „skraj-
nią drogi”, o wymiarach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych dróg.

Do celów projektowych określa się dopuszczalny nacisk pojedynczej osi 
napędowej pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną 
do postoju pojazdów dla klasy GP – 115 kN, a dla dróg klasy G i Z – od 100 kN 
do 115 kN w zależności od struktury rodzajowej ruchu (§ 151 ww. rozpo-
rządzenia).

Zgodnie z przepisami § 154 rozporządzenia w sprawie warunków tech-
nicznych dróg przebudowa nawierzchni drogi powinna być poprzedzona 
badaniami i oceną stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz pod-
łoża Nawierzchnia jezdni drogi budowanej lub przebudowywanej (zgodnie 
z § 171 tego rozporządzenia) musi spełniać wymagania w zakresie:
1) równości podłużnej,
2) równości poprzecznej,
3) właściwości przeciwpoślizgowych.

Wymagania dotyczące równości podłużnej, równości poprzecznej i właści-
wości przeciw ślizgowych, dotyczące nawierzchni jezdni drogi nowej, prze-
budowanej albo remontowanej zostały określone w załączniku nr 6 do roz-
porządzenia w sprawie warunków technicznych dróg (§ 172).

Ewidencja i numeracja dróg publicznych
Zgodnie z art. 10 ust. 6-8 ustawy o drogach publicznych, drogom publicz-
nym nadaje się numerację. Numery drogom wojewódzkim po zaliczeniu do kate-
gorii dróg publicznych nadaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi 
prowadzi dla poszczególnych kategorii dróg ewidencję dróg. Szczegó-
łowe zasady dotyczące ewidencji i numeracji dróg określa rozporządze-
nie w sprawie ewidencji dróg, wydane na podstawie art. 10 ust. 12 ustawy 
o drogach publicznych.

Każdej drodze nadaje się numer, na potrzeby oznaczania przebiegu drogi 
na mapach oraz oznakowania dróg zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogo-
wym (§ 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg). Zarządca drogi ustala 
numer ewidencyjny odcinka zarządzanej drogi (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia) 

W § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg określono, jakie 
dokumenty powinna zawierać ewidencja dróg. Należą do nich m. in. książki 
drogi, dziennik objazdu dróg oraz mapy techniczno-eksploatacyjne dróg. 
Wzory tych dokumentów określają załączniki do tego rozporządzenia. 
Książkę drogi prowadzi właściwy zarządca drogi oddzielnie dla każdego 
odcinka drogi, a dziennik objazdu zarządca taki prowadzi oddzielnie dla 
każdej kategorii drogi (§ 10 i 11).



ZAŁĄCZNIKI

47

Ewidencję prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej, a jej aktu-
alizowania dokonuje się na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego 
kwartału każdego roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośred-
nio poprzedzający (§ 16 i 17). 

Rejestr numerów nadanych drogom krajowym i wojewódzkim prowa-
dzi Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – odrębnie dla każ-
dej z tych kategorii dróg. Rejestry te powinny zawierać numer i przebieg 
drogi. Aktualizacji rejestrów dokonuje się na wniosek właściwego zarządcy 
drogi (§ 18 ust. 3). Rejestry prowadzi się w formie pisemnej lub elektro-
nicznej (§ 20 ust. 1).

Na podstawie art. 18a ust. 7 ustawy o drogach publicznych zostało wydane 
rozporządzenie w sprawie sporządzania informacji. Zgodnie z przepisami 
tego rozporządzenia – § 1, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
strad gromadzi dane dotyczące sieci dróg publicznych, obiektów mosto-
wych, tuneli oraz promów, sporządzane zgodnie z rozporządzeniem w spra-
wie sposobu numeracji i ewidencji oraz sporządza informacje o sieci tych 
dróg, dla celów statystycznych i obronności oraz udostępnia każdorazowo 
te dane na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej. 

Zarządcy dróg w granicach miast na prawach powiatu oraz inni zarządcy 
dróg wojewódzkich, sporządzają informacje dla celów statystycznych 
poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza danych o sieci dróg 
publicznych i przekazują je Generalnemu Dyrektorowi, raz do roku w ter-
minie do końca I kwartału, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprze-
dzającego (§ 2 rozporządzenia w sprawie sporządzania informacji o sieci 
dróg). Wzory formularzy stanowią załączniki do tego rozporządzenia.

Sporządzanie informacji dla celów statystycznych (wg przepisów § 1 ust. 2 roz-
porządzenia w sprawie sporządzania informacji) odbywa się przez wypeł-
nienie odpowiedniego formularza danych o sieci dróg publicznych, załączo-
nego do tego rozporządzenia.

W celu aktualizacji, na podstawie § 3 rozporządzenia w sprawie sporzą-
dzania informacji, map techniczno-eksploatacyjnych dla celów obronności, 
sporządzonych i prowadzonych przez zarządców dróg, w zakresie dotyczą-
cym dróg zarządzanych przez innych zarządców dróg, mapy techniczno-eks-
ploatacyjne udostępniane są corocznie w trzech egzemplarzach w terminie:

 − do dnia 10 kwietnia – przez zarządcę dróg powiatowych i wszystkich dróg 
w granicach miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg eks-
presowych oraz gminnych – zarządcy dróg wojewódzkich;

 − do dnia 20 kwietnia – przez zarządcę dróg wojewódzkich – Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

Ustawa Prawo budowlane
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, obiekty budowlane 
powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub 
zarządcę kontroli:

 − okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu tech-
nicznego elementów, instalacji i urządzeń wymienionych w ppkt a–c – pkt 1,
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 − okresowej, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu sta-
nu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, 
estetyki obiektu oraz jego otoczenia – pkt 2.

Niewykonywanie obowiązku powyższych kontroli jest wykroczeniem okre-
ślonym w art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, zagrożonym karą grzywny.

Kontrola powinna być prowadzona przez osoby posiadające uprawnienia 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 
ust. 1, ust. 2 i ust. 7 ustawy Prawo budowlane). Szczegółowe zasady dotyczące 
uzyskiwania uprawnień budowlanych oraz zakres tych uprawnień określa 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie26. Zgodnie 
z § 13 ust. 4 tego rozporządzenia, uprawnienia budowlane w specjalności 
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu 
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem 
budowlanym, jakim jest droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, 
z wyłączeniem drogowych obiektów inżynieryjnych oprócz przepustów oraz 
dróg dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub 
zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego obiektu budowlanego 
niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem spraw-
dzenia książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony 
do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu tech-
nicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budow-
lanego. Jednak na podstawie art. 64 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, obowiązek ten 
nie obejmuje zarządców dróg, jeżeli prowadzą książkę drogi na podstawie 
przepisów o drogach publicznych.

Art. 63 ustawy Prawo budowlane zobowiązuje właściciela lub zarządcę obiektu 
budowlanego do przechowywania przez okres istnienia obiektów dokumenty, 
o których mowa w art. 60 tej ustawy (dokumentacja budowy i dokumentacja 
powykonawcza, inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie 
potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń zwią-
zanych z tym obiektem) oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne 
robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. 

Prawo o ruchu drogowym
Ogólne warunki umieszczania ładunku na pojeździe określa przepis art. 61 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności sposób jego zabezpie-
czenia i wymagane oznakowanie ładunku wystającego poza przednią, tylną 
i boczne płaszczyzny obrysu pojazdu. Ładunek nie może powodować prze-
kroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności 
pojazdu. Na podstawie art. 61 ust. 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym 
minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw 
gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu 

26 Dz. U. poz. 1278. Wcześniej obowiązywało rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa 
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
(Dz. U. Nr 83, poz. 578, ze zm.).
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określi, w drodze rozporządzenia, gęstość drewna, uwzględniając w szcze-
gólności gatunki drewna mające zastosowanie w przemyśle i budownic-
twie, jego rodzaj i postać, w jakiej jest ono przewożone, mając na uwadze 
potrzebę ustalenia masy przewożonego drewna w celu uniknięcia przekro-
czenia nacisków osi pojazdów i ograniczenia negatywnego wpływu na stan 
techniczny dróg – rozporządzenie w sprawie gęstości drewna.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym ruch pojazdu 
nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem: uzyskania zezwolenia 
na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawa-
nego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w przy-
padku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego 
na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy, prze-
strzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu, pilotowania 
przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku gdy pojazd 
przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości: a) długość – 23 m, 
b) szerokość – 3,2 m, c) wysokość – 4,5 m, d) rzeczywista masa całkowita  
– 60 t oraz zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem 
nienormatywnym.

Organ wydający zezwolenie prowadzi rejestr wydanych zezwoleń (art. 64 
ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Na podstawie art. 64a ust.3 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, zezwolenie wydaje zarządca właściwy 
dla drogi, na której ruch ma być wykonywany. Stosownie do art.64 ust. 4 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem nienormatywnym 
powinien mieć zezwolenie przy sobie i okazywać je uprawnionym osobom.

Na podstawie art. 64a ustawy Prawo o ruchu drogowym zezwolenie 
kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu 
umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i upraw-
nia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Przy czym zezwolenie 
to wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się 
dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Zezwolenie wydaje zarządca 
drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie 
wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złoże-
nia wniosku o jego wydanie. Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także 
jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodo-
wych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia. Zezwolenie wydaje się 
dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we 
wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, 
którymi ma być wykonywany przewóz. Opłatę za wydanie zezwolenia kategorii 
I ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki 
opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Na podstawie art. 64d ustawy Prawo o ruchu drogowym zezwolenie kate-
gorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jedno-
krotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym 
czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie takie wydaje się  
dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, 



ZAŁĄCZNIKI

50

nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI. Przy czym zezwole-
nie może być wydane, pod warunkiem że:
1)  ładunek jest niepodzielny;
2)  uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy  

przejazdu;
3)  istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpie-

czeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności:
 a)  natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienorma-

tywnego,
 b)  stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpa-

trywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa 
budowlanego, umożliwia przejazd,

4)  przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowla-
nych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

Zezwolenie kategorii VII wydaje się na wniosek zainteresowanego pod-
miotu. Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się przed wydaniem zezwole-
nia. Zezwolenie takie wydaje, po uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg i po 
uiszczeniu opłaty, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w ter-
minie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (po uzgodnieniu z zarządcą 
drogi). Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego przebiega w grani-
cach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega auto-
stradą lub drogą ekspresową, zezwolenie wydaje prezydent miasta.

Zarządca drogi właściwy ze względu na kategorię drogi, po której jest pla-
nowany przejazd, uzgadnia trasę przejazdu w terminie 7 dni roboczych 
od dnia otrzymania pisemnego zapytania organu wydającego zezwolenie, 
uwzględniając warunki przejazdu i stan techniczny drogi. W przypadku 
braku odpowiedzi na zapytanie uznaje się trasę za uzgodnioną.

Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu 
przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, ter-
min wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni, z tym że organ 
wydający zezwolenie jest obowiązany powiadomić o tym podmiot składa-
jący wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Koszty związane 
z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu nienormatywnego 
ponosi podmiot wykonujący ten przejazd.

Na podstawie art. 140aa ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za prze-
jazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, 
lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się 
karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję taką wydaje 
właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Poli-
cji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, naczelnik urzędu 
celno-skarbowego lub zarządca drogi.

Karę pieniężną, o której mowa powyżej nakłada się na:
1) podmiot wykonujący przejazd;
2)  podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, 

a w szczególności na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę, zała-
dowcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot 
ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia określonego w ust. 1.



ZAŁĄCZNIKI

51

Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec 
podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej sprawie 
umarza się, jeżeli:
1)  okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot, 

a)  dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych 
z przejazdem,

b)  nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub
2)  rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza 

dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu, a prze-
kroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu 
ładunków sypkich oraz drewna.

Ponadto nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pie-
niężnej, wobec podmiotu wykonującego przejazd oraz inne czynności 
związane z przejazdem drogowym pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. W przypadku stwierdzenia przejazdu po drogach publicznych pojaz-
dów nienormatywnych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwole-
nia organ kontroli, powiadamia właściwy terytorialnie ze względu na miejsce 
przeprowadzenia kontroli organ Żandarmerii Wojskowej. Organ ten występuje 
do dowódcy jednostki wojskowej organizującej przejazd drogowy lub do jego 
przełożonego z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 

Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne
W ciągu ostatnich kilkunastu lat istotnie wzrosło i nadal rośnie natężenie 
ruchu kołowego na wszystkich drogach publicznych. Z tego powodu wszyst-
kie ciągi komunikacyjne, te krajowe jak i te o zasięgu bardziej lokalnym, 
powinny być bezpieczne i zintegrowane z funkcjonującą siecią drogową.

Sieć dróg wojewódzkich stanowi uzupełnienie systemu dróg krajowych. 
Droga wojewódzka jest własnością właściwego samorządu wojewódz-
twa. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, do dróg wojewódzkich zali-
cza się inne niż drogi krajowe, drogi stanowiące połączenia między mia-
stami, mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnym, 
niezaliczone do dróg krajowych. Do kategorii dróg wojewódzkich zali-
czane są drogi na podstawie uchwały sejmiku wojewódzkiego odpowied-
niego województwa, wydanej w porozumieniu z ministrami właściwymi 
do spraw transportu oraz obrony narodowej.

Zarząd województwa może powołać jednostkę organizacyjną, tj. zarząd 
dróg wojewódzkich, wykonujący obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich 
na swoim terenie. Numerację dróg wojewódzkich prowadzi Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA). Drogi wojewódzkie 
oznacza się numerem drogi pisanym czarnymi cyframi na żółtym tle (znak 
E-15b). Drogowskazy wskazujące na drogi wojewódzkie mają zielone tło.

Najdłuższą drogą wojewódzką jest droga nr 835 – 220 km; najkrótszą  
– droga 219 – 55 m. Łączna długość dróg wojewódzkich wynosi 28 536 km, 
co stanowi około 8% wszystkich dróg publicznych w Polsce. Aktualnie 
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obowiązuje spis dróg wojewódzkich ogłoszony Zarządzeniem Nr 74 Gene-
ralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. 
w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim wraz ze zmianami27.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w „Sprawozdaniu finan-
sowo – gospodarczym za 2016 rok” informuje, że Lasy Państwowe w 2016 
roku sprzedały ok. 39,5 mln m3 surowca drzewnego. Przyjmując, że śred-
nia ilość surowca drzewnego przewożonego jednym środkiem transportu  
(5- lub 6- osiowym zespołem pojazdów), wynosi około 30 m3, daje to ponad 
1 316,6 tys. przejazdów po drogach publicznych. 

27  Opublikowany w Dz. U. Ministra Infrastruktury Nr 15, poz. 79.
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6.3.  Wykaz kontroli pojazdów przewożących drewno 
przeprowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty 
transportu drogowego

W 2016 r. inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogo-
wego przeprowadzili łącznie 85 kontroli mas i nacisków pojazdów prze-
wożących drewno. 

WITD
Liczba 

kontroli

Kontrole 
z naruszeniami 

przepisów 
w zakresie mas 

i nacisków

Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

5 1

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

2 1

Lubelski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 2 0

Lubuski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 8 2

Łódzki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 3 0

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 3 1

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

7 0

Opolski Inspektorat Transportu Drogowego 16 3

Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

8 2

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 5 0

Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 7 0

Śląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 4 0

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

4 0

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

6 1

Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

2 1

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

3 0

RAZEM 85 10
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W okresie od stycznia do grudnia 2017 inspektorzy Wojewódzkich Inspek-
toratów Transportu Drogowego przeprowadzili łącznie 90 kontroli mas 
i nacisków pojazdów przewożących drewno. 

WITD
Liczba 

kontroli

Kontrole 
z naruszeniami 

przepisów 
w zakresie mas 

i nacisków

Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

4 1

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

1 1

Lubelski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 2 0

Lubuski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 1 1

Łódzki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 7 0

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

1 0

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

5 0

Opolski Inspektorat Transportu Drogowego 31 11

Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

8 2

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 7 6

Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 4 0

Śląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 6 2

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

1 0

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

9 3

Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

0 0

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego

3 0

RAZEM 90 27
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6.4.  Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych 
w trakcie kontroli oględzin NIK

1. Nawierzchnia jezdni

Zdjęcie nr 1 
Droga wojewódzka nr 668 woj. podlaskie (Piątnica Poduchowna–Przytuły–Osowiec) 
na odcinku od km 40+400 do km 42+400, ubytki nawierzchni, widoczne łaty wykonanego 
remontu cząstkowego z masy mineralno-bitumicznej na gorąco

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Zdjęcie nr 2 
Droga wojewódzka nr 686 woj. podlaskie (Zajma–Michałowo–Jałówka) na odcinku  
od km 29+100 do km 31+100, spękania siatkowe z ubytkami ziaren i lepiszcza

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Zdjęcie nr 3 
Droga wojewódzka nr 964, woj. małopolskie na odcinku od 72+713 do 74+713, siatkowe 
spękania nawierzchni częściowo zamykające się oraz poprzeczne pęknięcia

 
Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Zdjęcie nr 4 
Droga wojewódzka nr 964, woj. małopolskie na odcinku od 72+713 do 74+713, pęknięcie 
poprzeczne nawierzchni zabezpieczone masą uszczelniającą

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Zdjęcie nr 5 
Droga wojewódzka nr 968, woj. małopolskie ma odcinku od 23+480 do 25+480, 
odkształcenia strukturalne w profilu poprzecznym nawierzchni ze spękaniami siatkowymi 
świadczące o niewystarczającej nośności konstrukcji jezdni

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Zdjęcie nr 6 
Droga wojewódzka nr 968, woj. małopolskie na odcinku od 23+480 do 25+480, 
odkształcenia strukturalne świadczące o utracie nośności konstrukcji nawierzchni

Źródło: Materiały kontrolne NIK.



ZAŁĄCZNIKI

58

2. Chodniki

Zdjęcie nr 7  
Droga wojewódzka nr 964, woj. małopolskie na odcinku od 72+713 do 74+713, odspojone 
obrzeże po stronie prawej

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Zdjęcie nr 8 
Droga wojewódzka nr 668 (Piątnica Poduchowna–Przytuły–Osowiec) woj. podlaskie, odcinek 
od km 40+400 do km 42+400, ograniczenia skrajni pionowej na chodniku i poziomej 
na jezdni w miejscu występujących słupów oświetleniowych, wegetacja chwastów 
na chodniku

 

 

 

 

 

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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3. Pobocza

Zdjęcie nr 9 
Droga wojewódzka nr 711 od km 0+000 do km 2+101 w Warszawie, zaniżone pobocza przy 
krawędzi jezdni

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Zdjęcie nr 10 
Droga wojewódzka nr 668 (Piątnica Poduchowna–Przytuły–Osowiec), woj. podlaskie, 
na odcinku od km 45+700 do km 47+700, zaniżone pobocza przy krawędzi jezdni

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Zdjęcie nr 11 
Droga wojewódzka nr 703 (Porczyny–Gostków–Łęczyca–Łowicz), rozrastająca się roślinność 
średnia i wysoka w rowie przydrożnym w km 67+796 strona prawa utrudniająca utrzymanie 
rowów w należytym stanie i profilu

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

4. Odwodnienie drogi

Zdjęcie nr 12 
Droga wojewódzka nr 975, woj. małopolskie na odcinku od 51+663 do 53+663, 
Zanieczyszczone przepusty pod korpusem drogi, wegetacja traw i chwastów w rowie 
drogowym

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Zdjęcie nr 13 
Droga wojewódzkiej nr 668 woj. podlaskie (Piątnica Poduchowna–Przytuły–Osowiec) 
na odcinku od km 45+700 do km 47+700, miejscowość Kimaszewnica, odwodnienie 
powierzchniowe. nie funkcjonuje, brak spadków podłużnych i poprzecznych, woda opadowa 
nie ma możliwości odpływu z nawierzchni jezdni

 

 

 

 

 

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

5. Oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Zdjęcie nr 14 
Droga wojewódzka nr 581 (Gostynin–Krośniewice) od km 23+000 do km 24+000, 
uszkodzony słupek prowadzący U-1a w km 23+400 strona prawa

 

 

 

 

 

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Zdjęcie nr 15 
Droga wojewódzka nr 580 w Warszawie na odcinku od km 0+000 do km 0+569, zasłonięta 
tablica przez znak wskazujacy objazd

 

 

 

 

 

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Zdjęcie nr 16 
Droga wojewódzka nr 583 (Bedlno–Żychlin–Sanniki) na odcinku od km 0+676 od 1+485, 
oznakowanie przejazdu niezgodne z POR, dokumentacja wymaga aktualizacji  
w związku ze zmianą kategorii przejazdu z C na B w km 1+200

 

 

 

 

 

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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6.5. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1260, ze zm.).

2.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2222, ze zm.). 

3.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1332, ze zm.).

4.  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, ze zm.).

5.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz.922, ze zm.).

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w spra-
wie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mosto-
wych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582).

7.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, 
poz. 735, ze zm.).

8.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. Nr 83, poz. 578, ze zm.) – obowiązywało do dnia 10 sierpnia 2014 r.

9.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2014 r. poz.1278).

10.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

11.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w spra-
wie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania 
danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz 
promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583).

12.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

13.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. 
w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

14.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

15.  Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 
2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna (Dz. U. poz. 536).

16.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich  
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, ze zm.).
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6.6.  Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
8. Sejmowa Komisja Infrastruktury
9. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

10. Senacka Komisja Infrastruktury
11.  Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
12. Minister Infrastruktury
13. Marszałkowie województw
14. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
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6.7. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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