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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Drogi wojewódzkie odgrywają istotną rolę w zapewnieniu sprawnego
przepływu osób oraz towarów w regionach. W ostatnich latach stan
techniczny dróg wojewódzkich 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.
 Obok zagadnień dotyczących stanu infrastruktury drogowej
i organizacji ruchu, istotnym problemem jest ochrona dróg przed
degradacją powodowaną przez poruszające się po nich przeciążone
samochody ciężarowe.

02

Co kontrolowaliśmy?
Badaniami objęto wypełnianie zadań przez zarządców dróg wojewódzkich.
Kontrola miała umożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 Czy rzetelnie wykonywano działania planistyczne dotyczące rozwoju,
finansowania, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania i ochrony
dróg?
 Czy prowadzono wymaganą przepisami ewidencję dróg oraz sporządzano
informacje o drogach wojewódzkich i przekazywano je do Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad?
 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?
 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?

03 Kogo kontrolowaliśmy?
NIK przeprowadziła kontrole w 6 jednostkach:
 Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
 Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
 Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
 Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
 Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku,
 Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie.

04

Stwierdzony stan – opracowywanie planów rozwoju
i finansowania

 W sposób poprawny były realizowane zadania dotyczące opracowania
planów rozwoju sieci drogowej i planów finansowania budowy,
przebudowy, remontu i utrzymania dróg wojewódzkich.
 Jednak połowa zarządców, którzy opracowali plan rozwoju
wojewódzkiej sieci drogowej nie przekazało ich, niezwłocznie
po opracowaniu, do organów właściwych w sprawie sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Działanie takie może utrudniać planowanie przebiegu nowych dróg.
Może również nie zostać zapewniona ochrona użytkowników terenów
przyległych do drogi.

05 Stwierdzony stan – prowadzenie ewidencji dróg

 Skontrolowane podmioty wywiązywały się z obowiązku prowadzenia
ewidencji 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.

06 Stwierdzony stan – kontrole okresowe

 Dwóch, spośród sześciu skontrolowanych podmiotów
nie przeprowadzało kontroli 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 poprzedniej kontroli. Brak przeprowadzania
kontroli okresowych oraz sprawdzenia wykonania zaleceń ograniczał
zarządcy możliwość skutecznego i efektywnego wykonywania zadań
związanych z zapewnieniem właściwego utrzymania odcinków dróg.

Stwierdzony stan – stosowanie niejednolitej skali i kryteriów

07 oceny stanu technicznego nawierzchni dróg

 Do oceny stanu technicznego nawierzchni dróg stosowano
niejednolitą skalę ocen. Każdy ze skontrolowanych 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.

Stwierdzony stan – wykonywanie zadań w zakresie

08 utrzymania i remontów dróg

Wszyscy skontrolowani zarządcy dróg wykonywali zadania dotyczące
utrzymania i remontowania nawierzchni dróg, chodników, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz
wykonywali roboty interwencyjne i zabezpieczające. Nie dysponowali
jednak wystarczającymi środkami finansowymi na realizację tych zadań,
co powodowało, że potrzeby nie były w pełni zaspokajane.
Przykładowo, w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie wysokość
środków finansowych w planach finansowych w stosunku do środków
finansowych zapotrzebowanych przez Zarządcę wynosiła w okresie
objętym kontrolą od 49% do 74%.

09 Stwierdzony stan – nieprawidłowości przy transporcie drewna
 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 przekraczały dopuszczalną masę
całkowitą nawet o 40–50%. Oszacowano, że przewóz transportem
samochodowym sprzedanego w 2016 r. przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe surowca drzewnego wymagał
wykonania ponad 1 316,6 tys. kursów po drogach publicznych.

Stwierdzony stan – przykład przeciążonego pojazdu

10 przewożącego drewno

Źródło: Generalna Inspekcja Transportu Drogowego.

11 Stwierdzony stan – nieprawidłowości w stanie technicznym dróg

 Przeprowadzone oględziny dróg wojewódzkich wykazały różnego
rodzaju nieprawidłowości i uchybienia w zakresie stanu technicznego
nawierzchni jezdni i chodnika, stanu poboczy, stanu odwodnienia.
 Obrazująca te nieprawidłowości wybrana dokumentacja fotograficzna
z przeprowadzonych oględzin została przedstawiona w załączniku 6.4
do Informacji o wynikach kontroli.

12

Stwierdzony stan – dokumentacja fotograficzna z oględzin NIK

Zanieczyszczony przepust pod korpusem drogi,
wegetacja traw i chwastów w rowie drogowym

Siatkowe spękania nawierzchni częściowo zamykające się
oraz poprzeczne pęknięcia

Zniżone pobocze przy krawędzi jezdni
Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Stwierdzony stan – liczba nieprawidłowości i uchybienia

13 w oznakowaniu dróg

Źródło: Opracowanie własne NIK.

14 Stwierdzony stan – dokumentacja fotograficzna z oględzin NIK

Uszkodzony słupek prowadzący U-1a

Zasłonięta tablica przez znak wskazujący objazd

Oznakowanie przejazdu niezgodnie z PO, dokumentacja wymaga
aktualizacji w związku ze zmianą kategorii przejazdu z C na B

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

15 Stwierdzony stan – zarządcy dróg wojewódzkich nie korzystali
ze swoich uprawnień kontrolnych

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

16 Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych
nieprawidłowości, wykonywanie przez zarządców dróg wojewódzkich
w latach 2014–2017 (do końca III kwartału) zadań w zakresie
utrzymania, remontów oraz ochrony dróg.
Mimo niewystarczających środków finansowych na realizację zadań,
stan bezpieczeństwa i sprawności ruchu na drogach nie uległ
zasadniczej zmianie. Stopniowo poprawiał się stan techniczny
nawierzchni dróg.

17 Wnioski – Minister Infrastruktury
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 ustalania 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.

18 Wnioski – zarządcy dróg wojewódzkich
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.

19 Działania po kontroli

W wystąpieniach pokontrolnych sformułowano łącznie
35 wniosków pokontrolnych.
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 realizacji.

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Infrastruktury

