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Wykaz stosowanych skrótów i pojęć
Pojęcia:
droga

budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca
- całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie
drogowym;

drogowy obiekt
inżynierski

- obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa;

estakada

-

klasa drogi

określone w rozporządzeniu 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. Nr 43, poz. 430 ze zm.) klasy dróg i ich symbole, tj.:
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;

kładka

- obiekt służący do przeprowadzenia ruchu pieszego nad przeszkodą;

nienormatywny
mostowy

obiekt

-

obiekt służący do zapewnienia komunikacji drogowej nad przeszkodą inną niż przeszkoda wodna,
drogowa lub linia kolejowa;

obiekt inżynierski o niższych w stosunku do drogi, parametrach technicznych w zakresie nośności
i szerokości;

obiekt mostowy

budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo- rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad
przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka;

pojazd nienormatywny

pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe
od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach ustawy o drogach publicznych
lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe
od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym;

przepust

-

budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi;

składany obiekt
mostowy

-

obiekt mostowy o przęsłach wykonanych z uprzednio przygotowanych elementów zaopatrzonych
w złącza wielokrotnego użycia;

System
Mostowej

Gospodarki

wdrożony w GDDKiA system komputerowy (skrót SGM) wspomagający zarządzanie obiektami
- mostowymi, służący do zarządzania, gromadzenia i ewidencjonowania informacji o drogowych
obiektach inżynierskich;

tunel

budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo- rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez lub pod
przeszkodą terenową, a w szczególności: tunel, przejście podziemne;

utrzymanie drogi
(obiektu inżynierskiego)

-

wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia
bezpieczeństwa i wygody ruchu;

wiadukt

-

przeprawa pozwalająca na pokonanie każdej przeszkody typu: dolina, wąwóz, inna droga kołowa, tory
kolejowe, z wyłączeniem przeszkód wodnych;

zarząd drogi

- jednostka organizacyjna wykonująca obowiązki zarządcy drogi na swoim terenie;

zarządca drogi

-
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organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą
sprawy planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.

Skróty aktów prawnych:
prawo budowlane

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);

p.o.r.d

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.);

rozporządzenie w sprawie
numeracji i ewidencji

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

rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych
obiektów inżynierskich

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

rozporządzenie w sprawie
funkcji technicznych
w budownictwie

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.,
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);

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. Nr 43, poz. 430 ze zm.);

rozporządzenie w sprawie
zarządzania ruchem

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
- warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz.U. Nr 177, poz. 1729);

rozporządzenie w sprawie
sporządzania informacji
o sieci dróg

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);

u.o.d.p.

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.);

ustawa o NIK

- ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1096).
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Wprowadzenie
Drogowe obiekty inżynierskie, a przede wszystkim obiekty mostowe i przepusty, stanowią
newralgiczne punkty sieci dróg publicznych, niejednokrotnie decydujące o jej przydatności
eksploatacyjnej. Z tego względu stan techniczny konstrukcji mostowych jest jednym
z zasadniczych elementów warunkujących możliwość korzystania z dróg zgodnie z ich
przeznaczeniem. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi i obiekty mostowe są
ściśle określone w normach prawnych. Również zadania zarządców w zakresie utrzymania tych
budowli w sprawności technicznej są określone zarówno w przepisach u.o.d.p., jak i w przepisach
prawa budowlanego. Istotnym zagadnieniem jest zatem sposób wykonywania zadań przez
zarządców dróg, na których nałożono tego rodzaju zadania. Na sieci dróg publicznych o długości
całkowitej 412,3 tys. km znajduje się ponad 35 tys. obiektów mostowych o łącznej długości
550 tys. metrów.
Wykonywanie obowiązków nałożonych na zarządców obiektów mostowych i przepustów ma
w szczególności na celu zapewnienie realizowania zadań ukierunkowanych na utrzymywanie
infrastruktury obiektów inżynierskich w takim stanie, aby nie ograniczały możliwości korzystania
z dróg, w które zostały wbudowane. Obiekty mostowe, a także przepusty o świetle otworu
równym lub wyższym niż 150 cm są budowlami i na podstawie przepisów prawa budowlanego
podlegają okresowym kontrolom stanu technicznego. Przepusty o świetle otworu poniżej 150 cm
stanowią integralną część drogi i ich stan poddawany jest kontroli przy wykonywaniu przeglądu
drogi. Podmioty zarządzające obiektami inżynierskimi zobowiązane są zarówno do bieżącego
usuwania powstających uszkodzeń, jak i planowanego wykonywania remontów na podstawie
wyników okresowych kontroli stanu technicznego.
Kontrolę przeprowadzono w 42 jednostkach (35 zarządach dróg oraz u siedmiu zarządców)
administrujących wszystkimi kategoriami dróg. Podczas kontroli zbadano, czy i jak zarządcy dróg
wykonywali zadania w zakresie administrowania obiektami mostowymi i przepustami.
Podstawowe znaczenie dla funkcjonowania sieci ogólnopolskiej mają obiekty wbudowane
w ciągach dróg krajowych. Z kolei dla funkcjonowania społeczności lokalnych istotny jest także
stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów znajdujących się na sieci dróg
samorządowych.
Istotnym problemem w zakresie zarządzania drogowymi obiektami inżynierskimi jest zapewnienie
odpowiedniego do potrzeb finansowania remontów obiektów mostowych. W sytuacji
ograniczonych środków finansowych zarządcy mogą decydować się jedynie na odnowienie
samych nawierzchni jezdni, pozostawiając w niezmienionym stanie elementy konstrukcyjne
obiektów inżynierskich. Powoduje to jednak systematyczną degradację konstrukcji mostowych.
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Założenia kontroli

1.

Założenia kontroli

Tytuł i dane identyfikacyjne kontroli
Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administracje drogową (numer P/15/033)
Cel główny kontroli
Ocena działań zarządców dróg publicznych w zakresie utrzymania obiektów mostowych
i przepustów w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego oraz
zabezpieczenia środków finansowych adekwatnych do potrzeb remontowych, modernizacyjnych
i utrzymaniowych.
Cele cząstkowe
Ocenie poddano działalność zarządców dróg w zakresie:
a) prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej obiektów inżynierskich i sporządzania informacji ich
dotyczących,
b) działań prewencyjnych polegających na przeprowadzeniu okresowych kontroli obiektów
mostowych i przepustów,
c) utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów mostowych, przepustów oraz urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń towarzyszących tym obiektom,
d) działań planistycznych dotyczących rozwoju, finansowania budowy, przebudowy, remontu
oraz utrzymania i ochrony drogowych obiektów mostowych i przepustów.
Organizacja kontroli
Kontrola przeprowadzona została na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK z uwzględnieniem
kryteriów określonych w art. 5 ust.1 ustawy, tj. pod względem legalności, gospodarności, celowości
i rzetelności (drogi krajowe) oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK z uwzględnieniem
kryteriów określonych w art. 5, ust. 2 ustawy, tj. pod względem legalności, gospodarności
i rzetelności (drogi samorządowe).
Okres objęty kontrolą
Kontrolą objęto okres 2014 - 2015 (I kwartał).
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2.

Podsumowanie wyników kontroli

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności i jej uzasadnienie
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 wykonywanie przez administrację drogową
zadań związanych z zarządzaniem drogowymi obiektami mostowymi i przepustami. Poza
drogami krajowymi i częściowo wojewódzkimi, na drogach pozostałych kategorii zarządcy
dróg praktycznie nie realizowali zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i sprawności ruchu drogowego na obiektach mostowych i przepustach oraz zabezpieczeniem
środków finansowych adekwatnych do potrzeb remontowych w tym zakresie. NIK negatywnie
ocenia również wykonywanie przez zarządców dróg obowiązków planistycznych oraz
przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów mostowych i przepustów, a także działania w
zakresie zakładania i prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej.
Powyższą ocenę uzasadniają stwierdzone w kontroli nieprawidłowości polegające na:
− braku lub nierzetelnym prowadzeniu dokumentów ewidencyjnych,
− nieprzeprowadzaniu
lub nierzetelnym
wykonywaniu
działań
prewencyjnych
polegających na okresowych kontrolach drogowych obiektów inżynierskich,
− niesporządzaniu dokumentów planistycznych dotyczących rozwoju sieci dróg
oraz finansowania budowy i remontów obiektów inżynierskich.
W świetle wyników kontroli negatywnie należy ocenić brak rzetelnych danych o zasobie
drogowych obiektów mostowych w Polsce. Zarządcy nie znali rzeczywistej liczby obiektów
mostowych, którymi powinni zarządzać. Według ustaleń kontroli liczba obiektów mostowych
na sieci dróg publicznych podawana przez GUS (z uwagi na brak lub niepełne sporządzanie
informacji przez zarządców) była zaniżona. Kontrolerzy NIK stwierdzili istnienie
niezaewidencjonowanych obiektów, nieutrzymywanych w należytym stanie technicznym.
NIK negatywnie ocenia zaniechanie lub ograniczanie przez zarządców prac remontowych. W
następstwie tego, szereg konstrukcji mostowych znajdowało się w złym stanie technicznym i
wymagało wprowadzania ograniczeń eksploatacyjnych w zakresie prędkości i masy
przewożonych ładunków. Brak lub nieprawidłowe przeprowadzanie okresowych kontroli
wykluczały możliwość ustalenia rzeczywistego stanu technicznego wszystkich obiektów
wbudowanych w ciągach dróg publicznych. Przeprowadzone przez NIK oględziny 339
obiektów mostowych wykazały, że w co trzecim nie były usuwane nawet uszkodzenia
zagrażające bezpieczeństwu ruchu lub grożące katastrofą budowlaną. Z tego względu - w co
piątej ze skontrolowanych jednostek - kontrolerzy NIK jeszcze w toku kontroli wnioskowali o
niezwłoczne usunięcie uszkodzeń bezpośrednio zagrażających uczestnikom ruchu drogowego
lub grożących powstaniem znacznej szkody w mieniu. Eksploatowanie obiektów z
uszkodzeniami, niespełniających warunków technicznych dla tego typu budowli, utrudniało
korzystanie z dróg zgodnie z ich przeznaczeniem. Wymuszało bowiem wprowadzanie
ograniczeń eksploatacyjnych oraz korzystanie z objazdów i nadkładanie drogi przez
użytkowników.
NIK negatywnie ocenia brak wiedzy zarządców o wartości księgowej obiektów inżynierskich
pozostających w ich zarządzie. Zarządy dróg w sposób niezgodny z prawem zaniechały bowiem
prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej obiektów inżynierskich. W konsekwencji tej sytuacji,
bilanse jednostek nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego.

1
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Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: negatywna, pozytywna oraz pozytywna mimo
stwierdzonych nieprawidłowości. 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.

Podsumowanie wyników kontroli

2.2. Synteza ustaleń kontroli
1. Większość zarządów dróg nie wykonywała zadań związanych z bieżącym utrzymaniem
oraz remontami obiektów mostowych i przepustów. Spośród 42 skontrolowanych jednostek
tylko trzy (tj. 7%) wykonywały je prawidłowo. NIK negatywnie oceniła 22 jednostki (tj. 52%).
W pozostałych jednostkach również miały miejsce nieprawidłowości, ale nie na tyle istotne, aby
ich działalność została oceniona negatywnie. W rezultacie zasygnalizowanych nieprawidłowości
zarządy dróg dopuściły do sytuacji, w których znaczna część obiektów znajdowała się w złym
stanie technicznym.
W najgorszym, tzw. niepokojącym stanie, w którym obiekty mają zagrożoną trwałość
eksploatacyjną (poniżej 3 pkt2 w skali 0-5) znajdowały się obiekty mostowe (głównie mosty) oraz
przepusty wbudowane w ciągach dróg gminnych (w siedmiu gminach dotyczyło to wszystkich
obiektów). Na drogach powiatowych udział obiektów znajdujących się w stanie niepokojącym lub
poniżej tego stanu wynosił od 35% do 90%, a na drogach wojewódzkich od 3,2% do 73%.
Natomiast w stosunkowo najlepszym stanie technicznym znajdowały się obiekty na drogach
krajowych (udział obiektów ocenionych poniżej 3 punktów wynosił 6,2%).
Przeprowadzone oględziny 339 obiektów wykazały, że na 129 z nich występowało szereg
uszkodzeń, w tym niesuwanych przez wiele lat. Powodowało to konieczność wprowadzania na
tych obiektach ograniczeń nośności, prędkości i szerokości skrajni drogowej. Brak lub
ograniczenie remontów powodowało także przyśpieszoną degradację obiektów infrastruktury
drogowej. Występowanie uszkodzeń w dłuższym okresie czasu świadczyło o niewykonywaniu
przez zarządców obowiązków określonych w art. 20 pkt 11 u.o.d.p, tj. prowadzenia robót
interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających oraz art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego utrzymywania obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym, niedopuszczania do
nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej (str. 42-45).
2. Spośród 42 skontrolowanych jednostek, w dziewięciu (a więc w co piątym zarządzie
dróg) na administrowanych obiektach występowały uszkodzenia, które stwarzały
bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej
szkody w mieniu. Obiekty te znajdowały się w stanie przedawaryjnym i nie nadawały się do
użytkowania lub zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. Dalsza ich eksploatacja mogła
doprowadzić do katastrofy budowlanej lub do powstania nieodwracalnych uszkodzeń
dyskwalifikujących ich przydatność użytkową. W tych przypadkach - w trybie art. 51 ust. 1 ustawy
o NIK - kontrolerzy NIK poinformowali o zaistniałej sytuacji kierowników skontrolowanych
jednostek oraz właściwe organy w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu lub szkodzie (str. 4649).
3. Użytkowanie obiektów mostowych znajdujących się w złym stanie technicznym oraz
obiektów nienormatywnych (które stanowiły nawet 80–90% całego zasobu) wymuszało
wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych. Między innymi zwężano szerokość jezdni,
co powodowało konieczność organizowania ruchu wahadłowego i zmniejszania prędkości. Z kolei
ograniczenia nośności (nawet do 2,5 t) uniemożliwiały korzystanie z najkrótszych połączeń
(wskutek wprowadzania objazdów i nadkładania drogi od kilku do kilkudziesięciu kilometrów).
Na uszkodzonych obiektach nie wprowadzano ograniczeń tylko z tego względu, że ich wdrożenie
uniemożliwiłoby dojazd ciężarówek do określonych miejscowości. Eksploatowano także mosty,
które powinny być zamknięte, lecz ze względu na brak innej możliwości dojazdu pozostawały
w użytkowaniu (str. 50-51).

2

Skalę stosowanych ocen, przedstawiono w punkcie 3.1. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne; ocena stanu
technicznego obiektów mostowych. Im lepszy stan techniczny, tym wyższa nota.
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4. Żaden ze skontrolowanych zarządców dróg nie skorzystał z uprawnienia wynikającego
z art. 129d ust. 1 p.o.r.d., dotyczącego wykonywania, w obecności funkcjonariusza Policji
lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, kontroli ruchu drogowego w stosunku do
pojazdów w zakresie przestrzegania przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi, w celu
zapobiegania niszczeniu obiektów mostowych, nieprzystosowanych do przenoszenia
ruchu ciężkich pojazdów samochodowych. Sytuacja taka miała miejsce, pomimo
eksploatowania w poszczególnych zarządach dróg, znacznej liczby obiektów mostowych
z wprowadzonymi ograniczeniami co do nośności, szerokości skrajni oraz prędkości przejazdu
(str. 53).
5. Zarządcy dróg nie zabezpieczali wystarczających środków finansowych na utrzymanie
obiektów mostowych w należytym stanie. Powodowało to ograniczanie wykonywania prac
związanych z utrzymaniem i remontami (roboty konserwacyjne, porządkowe i inne zwiększające
bezpieczeństwo i wygodę ruchu oraz zapobiegające przedwczesnemu zniszczeniu mostów lub
ograniczeniu ich funkcji użytkowych), jedynie do robót najbardziej koniecznych. Większość
zarządców nie ponosiło jakichkolwiek wydatków na przeprowadzenie prac remontowych,
ograniczając się wyłącznie do prac utrzymaniowych (str. 48-49).
6. Spośród 38 skontrolowanych zarządów dróg, 29 nieprawidłowo wykonywało obowiązki
związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego oraz przydatności
do użytkowania obiektów mostowych i przepustów. Nieprawidłowości te wynikały
z niewypełniania obowiązków wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego, a także
z art. 20 pkt 10 u.o.d.p. Zasadniczą nieprawidłowością było niewykonywanie w ogóle okresowych
kontroli obiektów inżynierskich (w 13 jednostkach) lub obejmowanie nimi tylko części
posiadanego zasobu (w 16 jednostkach). Nieprawidłowość ta była następstwem niezałożenia
i nieprowadzenia pełnej dokumentacji ewidencyjnej, przede wszystkim książek obiektów
budowlanych oraz wykazu obiektów mostowych i wykazu przepustów. Wskutek braku tej
dokumentacji zarządcy nie dysponowali wiarygodnymi informacjami o rzeczywistej liczbie
posiadanych obiektów, ich usytuowaniu i aktualnym stanie technicznym. Kolejną przyczyną był
brak znajomości przepisów Prawa budowlanego oraz przepisów u.o.d.p. określających obowiązki
zarządców w tym zakresie, co potwierdzali kontrolowaniw wyjaśnieniach składanych w toku
kontroli. Zarządcy (przede wszystkim dróg gminnych) usprawiedliwiali nieprzeprowadzanie
kontroli nałożeniem na nich zbyt dużej liczby obowiązków w zakresie zarządzania drogami
i obiektami mostowymi. W budżetach gmin nie przewidziano środków, na sfinansowanie zleceń
wykonania kontroli przez podmioty zewnętrzne (str. 35-36).
7. W 16 jednostkach, w których przeprowadzano okresowe kontrole (podstawowe
i rozszerzone) części obiektów mostowych i przepustów nie zapewniono rzetelnego
wykonywania i dokumentowania badań. Przede wszystkim, w toku przeprowadzanych
czynności nie sprawdzano wykonania zaleceń z poprzednich kontroli. Stanowiło to naruszenie
obowiązku ustalonego art. 62 ust. 1a Prawa budowlanego. Ustalenia kontroli wskazują,
że w 5 jednostkach część protokołów z kontroli okresowych obiektów mostowych mogła być lub
była sporządzona bez faktycznego poddania obiektów oględzinom (str. 39-40).
8. W 80% zarządów dróg objętych kontrolą NIK, w których wykonywano okresowe
kontrole stanu technicznego obiektów mostowych nie wykorzystywano wyników kontroli
do podejmowania działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Nie usuwano nawet uszkodzeń grożących katastrofą budowlaną lub powstaniem
nieodwracalnych zmian w ustroju nośnym obiektów, a także zagrażających bezpieczeństwu
ruchu drogowego. Brak bieżących napraw i niewykonywanie remontów powodował postępującą
degradację obiektów mostowych oraz zwiększał przyszłe koszty napraw. Prawo budowlane w art.
61 pkt 1 nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek utrzymania obiektu budowlanego w
należytym stanie technicznym, a w art. 70 ust. 1 zobowiązuje właściciela takiego obiektu do
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wykonania, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli okresowej, napraw
stwierdzonych uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia, a w szczególności katastrofę budowlaną (str.42 oraz 56-57).
9. W 14 skontrolowanych zarządach dróg nie były wykonywane zalecenia (sformułowane
po okresowych kontrolach stanu technicznego) dotyczące zmiany organizacji ruchu,
w tym w sytuacjach wskazujących na występowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Konieczność wprowadzania ograniczeń w ruchu pojazdów wynikała ze złego stanu
technicznego obiektów mostowych (przepustów). Powyższe zaniechania stanowiły
niedopełnienie obowiązków zarządcy, wynikających z przepisów art. 20 pkt 14 u.o.d.p.
Formułowane zalecenia dotyczyły głównie obniżenia nośności i prędkości, zwężenia szerokości
pasa ruchu oraz wprowadzenia ruchu wahadłowego, w celu odciążenia konstrukcji mostowych.
Eksploatowanie bez ograniczeń obiektów znajdujących się w złym stanie technicznym prowadziło
do ich przyspieszonego zużycia i pogłębiania uszkodzeń oraz obniżało ich wartość użytkową
(str. 58).
10. Większość, tj. 22 skontrolowanych zarządców dróg nie miało zatwierdzonej stałej
organizacji ruchu na obiektach mostowych. Nie zatwierdzano także okresowo
wprowadzanych zmian w projektach organizacji ruchu (w 11 jednostkach) i nie
dokonywano korekt w dokumentacji ewidencyjnej. Nie informowano o wprowadzonych
zmianach właściwego Komendanta Policji. Stan ten pozostawał w sprzeczności z przepisami
§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz § 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zarządzania
ruchem. Brak zatwierdzonej stałej organizacji ruchu dla dróg, w ciągach których zlokalizowane
były obiekty mostowe niekorzystnie oddziaływał na realizację przez zarządców zadań z zakresu
bezpieczeństwa. W następstwie tej sytuacji brakowało m.in. znaków drogowych informujących
z wyprzedzeniem o ograniczeniach ruchu na mostach. Odpowiednie znaki znajdowały się
dopiero tuż przed obiektami. Niektóre z mostów nie były oznakowane, jako niespełniające norm
technicznych. Nieprawidłowe oznakowanie dróg oraz obiektów mostowych wprowadzało w błąd
użytkowników dróg i wpływało negatywnie na płynność ruchu (str. 60).
11. W sześciu skontrolowanych zarządach dróg okresowe kontrole obiektów
inżynierskich były przeprowadzane przez osoby nie posiadające uprawnień budowlanych
do samodzielnego przeprowadzania kontroli stanu technicznego i przydatności do
użytkowania obiektów mostowych. Tym samym nie był przestrzegany przepis art. 62 ust. 4
Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ust. 2 oraz ust. 7 Prawa budowlanego, tylko
posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
upoważnia do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. Wskutek
przeprowadzania kontroli przez osoby nie posiadające do tych czynności uprawnień, dochodziło
do nieprawidłowego wykonywania kontroli, np. zawyżania ocen stanu technicznego (str. 42).
12. Zarządy dróg nagminnie nie przestrzegały obowiązku przekazywania corocznie do
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad informacji o sieci dróg publicznych
oraz obiektów mostowych, stanowiących podstawę wykonywania przez GUS opracowań
statystycznych. Stwierdzono, że 40% spośród skontrolowanych zarządców nie wywiązywało się
z nałożonego przepisami zadania i nie przedkładało informacji statystycznych, zaś kolejnych 20%
przekazywało Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad niepełne dane, zaniżając
zarówno długość dróg, jak i liczbę obiektów mostowych. Spośród wszystkich zarządców dróg,
za 2013 r. stosownych informacji nie złożyło 404 zarządców dróg3, tj. ok. 14 % ogółu. Wskutek
składania nierzetelnych informacji o stanie sieci dróg, dane statystyczne o liczbie obiektów
mostowych oraz długości dróg w Polsce nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Dane o długości

3

Dane pozyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
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dróg publicznych (412,3 tys. km) oraz o liczbie obiektów mostowych (35 043 obiektów) są w świetle ustaleń niniejszej kontroli – zaniżone. Niewykonywanie obowiązków w zakresie
sporządzania informacji o stanie sieci dróg nie jest zagrożone żadną sankcją (str. 20-21).
13. Spośród 20 skontrolowanych zarządców dróg zobowiązanych do sporządzenia
i prowadzenia map techniczno-eksploatacyjnych, nieprawidłowości w wykonywaniu
nałożonych zadań stwierdzono w 10 jednostkach. Polegały one na niesporządzaniu map (trzy
jednostki) oraz niepoddawaniu ich bieżącej aktualizacji (siedem zarządów). Odstąpienie od
sporządzania map stanowiło naruszenie przepisów art. 10 ust. 11 oraz art. 20 pkt 9 u.o.d.p.,
a także przepisów § 9 ust. 1 pkt 3 i § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji,
regulujących zasady prowadzenia ewidencji dróg i określających zadania zarządcy drogi w tym
zakresie. Natomiast nieaktualizowanie map stanowiło nieprzestrzeganie przepisów § 16
rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji. Stwierdzono także, iż 14 zarządców nie
wykonywało obowiązku polegającego na udostępnianiu map techniczno-eksploatacyjnych innym
zarządcom. Mapy techniczno-eksploatacyjne dróg (w celu dokonania ich aktualizacji) powinny
być corocznie udostępniane zarządcom dróg wojewódzkich przez zarządców dróg powiatowych
w terminie do dnia 10 kwietnia oraz Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych
i Autostrad przez zarządców dróg wojewódzkich w terminie do dnia 20 kwietnia. Niewypełnianie
powyższego obowiązku stanowiło naruszenie przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
sporządzania informacji o sieci dróg. Wskutek omawianej nieprawidłowości część map nie
zawierała aktualnych danych (str. 24-27).
14. Zarządy dróg (głównie dróg gminnych i powiatowych) nie wywiązywały się
z obowiązków polegających na założeniu i rzetelnym prowadzeniu książek obiektów
mostowych, wynikających z art. 20 pkt 9 u.o.d.p. oraz § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w
sprawie numeracji i ewidencji. Brak dokumentacji w powyższym zakresie lub jej
nierzetelne prowadzenie ograniczały zarządcom możliwości efektywnego wykonywania
zadań związanych z zapewnieniem utrzymania obiektów mostowych w należytym stanie
technicznym (stosownie do przepisów art. 61 Prawa budowlanego). Spośród
skontrolowanych zarządów (zarządców), 21 nie prowadziło wymaganej dokumentacji lub
obejmowało nią tylko część administrowanych obiektów mostowych. Nagminnie nie zakładano
książek obiektów budowlanych dla przepustów, które w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego są obiektami budowlanymi i, stosownie do przepisu art. 64 ust 1 ww. ustawy,
powinny być dla nich prowadzone książki obiektu budowlanego. Niektóre książki nie były
aktualizowane (m.in. nie uwzględniono w nich zmian parametrów eksploatacyjnych wynikających
z przeprowadzonych prac inwestycyjnych), co było sprzeczne z przepisem § 16 rozporządzenia
w sprawie numeracji i ewidencji dróg. Zgodnie z powołanymi przepisami aktualizacji dokonuje się
nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok
kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający. Występowały ponadto rozbieżności między danymi
zawartymi w książkach obiektów, a innymi dokumentami ewidencyjnymi, przede wszystkim
wykazami obiektów mostowych (str. 27-29).
15. W skontrolowanych zarządach dróg powszechnie nie wykonywano zadania
określonego w art. 10 ust. 11 u.o.d.p. oraz § 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie
numeracji i ewidencji, polegającego na prowadzeniu wykazu drogowych obiektów
mostowych i przepustów. Spośród skontrolowanych zarządów (zarządców), nieprawidłowości
stwierdzono w 21 jednostkach. Podstawową nieprawidłowością było niezałożenie wykazów.
W szczególności, uchybienia te występowały w skontrolowanych gminach. Z 17 gmin objętych
kontrolą, 10 nie posiadało zarówno wykazu obiektów mostowych, jak i przepustów. Brak
wykazów powodował, że zarządcy nie mieli wystarczającego rozeznania o zasobie drogowomostowym pozostającymw ich zarządzie. Szereg zarządców posiadało wykazy niekompletne,
ponieważ nie ujęto w nich wszystkich eksploatowanych obiektów (str. 29-30).
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16. Jednostki, które założyły wykazy drogowych obiektów mostowych i przepustów
prowadziły je nierzetelnie. Wykazy obiektów mostowych, a przede wszystkim wykazy
przepustów, formą i zakresem nie były dostosowane do wymagań określonych w przepisach
rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji, głównie ze względu na brak kompletnych
danych informacyjno-technicznych o tych obiektach. Brakowało, w szczególności, wskazania
numeru i kilometrażu dróg, w ciągu których znajdowały się obiekty, a także szczegółowych
danych technicznych. Ponadto przepustom nie nadawano numerów ewidencyjnych w sposób
określony w § 7 ww. rozporządzenia (tj. nadanego przez uprawniony podmiot i składającego się
z zapisu w formacie dwunastoznakowym). Również wykazy obiektów mostowych zawierały
nieaktualne wpisy w rubryce dotyczącej numerów ewidencyjnych (str. 31-32).
17. Spośród 42 skontrolowanych zarządów i zarządców dróg, w 27 jednostkach
ujawniono nieprawidłowości w zakresie nadawania numerów ewidencyjnych
eksploatowanym obiektom mostowym i przepustom. Powszechnie nie był zatem
wykonywany przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji. Ustalono
bowiem, że 14 skontrolowanych zarządców wbrew postanowieniom tego przepisu nie ustaliło dla
żadnego z przepustów znajdujących się w ciągu zarządzanych dróg wymaganego numeru
ewidencyjnego. Oznaczało to, że zarządcy ci mieli utrudnioną identyfikację parametrów tych
obiektów w innych dokumentach ewidencyjnych. Przyczyną tego stanu był na ogół brak
znajomości przepisów nakładających obowiązek ustalenia numeru ewidencyjnego dla każdego
przepustu. Niezidentyfikowane, nieremontowane przez dłuższy czas przepusty stanowiły źródło
potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwagi na możliwość
zapadnięcia się jezdni na tych odcinkach (str. 32-34).
18. W 32 skontrolowanych jednostkach nie zaewidencjonowano w księgach
rachunkowych wszystkich obiektów mostowych i przepustów wbudowanych w ciągach
dróg publicznych. Było to sprzeczne z przepisami art. 4 ust. 3 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 5 oraz
art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości4, określającymi obowiązki
w tym względzie zarządców dróg publicznych. Poprzez fakt nieujmowania obiektów
inżynieryjnych w księgach rachunkowych naruszono przepisy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
o rachunkowości stanowiące, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie,
bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Uznaje się je za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy
odzwierciedlają stan rzeczywisty (str. 34-38).
19. Większość skontrolowanych zarządców nie wykonywała obowiązków określonych
w art. 20 pkt 1 i 2 u.o.d.p., polegających na opracowaniu projektów Planu rozwoju sieci
drogowej oraz Planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony
dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. Brak tych dwóch dokumentów planistycznych
pozbawiał zarządców możliwości systemowego i kompleksowego określania kierunków rozwoju
i utrzymania sieci drogowej oraz drogowych obiektów inżynierskich. Przedmiotowe plany
posiadało tylko sześć spośród 42 skontrolowanych zarządów dróg. Należy jednak podkreślić,
że jedynie niektóre z nich były aktualizowane oraz niezwłocznie po sporządzeniu przekazywane
do organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, stosownie do wymagań określonych w art. 35 ust. 1 u.o.d.p. Natomiast 15
zarządców sporządziło inne dokumenty (Strategie rozwoju, Programy budowy), które miały pełnić
rolę planów rozwoju sieci. Dokumenty te nie były jednak aktualizowane i przekazywane organom
właściwym do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przez co
ich przydatność planistyczna była ograniczona (str. 63-65).

4

Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.

13

Podsumowanie wyników kontroli

20. Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania drogowymi obiektami inżynierskimi
utrudniały nieprecyzyjne przepisy. Nieprecyzyjne były przepisy dotyczące opracowywania
planów rozwoju sieci (art. 20 pkt 1 u.o.d.p.). Nie określały one w jakiej formie i w jakim zakresie
powinny być opracowywane plany rozwoju sieci drogowej. W związku z powyższym,
poszczególni zarządcy na podstawie własnych interpretacji i w ramach swoich kompetencji
opracowywali pod różnymi nazwami i o różnym zakresie szczegółowości koncepcje i plany, które
traktowali, jako plany rozwoju sieci drogowej.
Nieprecyzyjne były także przepisy rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg, którymi
wprowadzono sześciostopniową skalę ocen (od 0 do 5 punktów) stanu technicznego obiektów
mostowych. Nie zostały bowiem określone precyzyjnie w załączniku nr 4 wyznaczniki do
formułowania ocen. Były one na tyle ogólne, że nie pozwalały na jednolitą interpretację. Z tych
względów zarządcy dokonywali samodzielnie doboru szczegółowych kryteriów ocen i stosowali
indywidualne zasady5, co – w świetle ustaleń kontroli - utrudniało lub nie pozwalało na
porównywanie wszystkich drogowych obiektów mostowych pod względem stanu technicznego
(str. 37).

2.3. Uwagi końcowe i wnioski
System zarządzania obiektami mostowymi na drogach publicznych nie działa skutecznie.
Ustanowione zostały wprawdzie prawne ramy jego funkcjonowania określające zadania
zarządców obiektów mostowych, ale z reguły obowiązki te nie są wykonywane lub są
wykonywane nierzetelnie. Nawet w przypadkach pełnej lub częściowej realizacji zadań, ich wyniki
(dotyczące m.in. identyfikowania uszkodzeń i określenia zakresu prac remontowych) nie były
wykorzystywane do planowania i wykonywania prac naprawczych. Zarządcy dróg nie zapewniali
bowiem wystarczających środków finansowych na usunięcie uszkodzeń i wykonanie koniecznych
zabiegów remontowych. W wyniku tej sytuacji inicjowane prace ograniczały się do prostych prac
utrzymaniowych. Zwrócić też należy uwagę, ze zarządcy (z uwagi na niski budżet) preferowali
realizację zadań zakresu zarządzania drogami, zaniedbując obowiązki dotyczące obiektów
mostowych i przepustów.
W rezultacie przedstawionej sytuacji tylko część obiektów mostowych znajdowała się w stanie
zadowalającym lub powyżej tego stanu. Pozostałe obiekty, zwłaszcza zlokalizowane na drogach
gminnych i powiatowych, znajdowały się w złym stanie technicznym, w tym zagrażającym
bezpieczeństwu eksploatacji. Sytuacja ta w znacznym stopniu ograniczała przydatność
eksploatacyjną dróg publicznych. Obiekty w złym stanie technicznym oraz nienormatywne,
tj. niespełniające wymagań technicznych, stanowiły w większości skontrolowanych jednostek
ponad połowę istniejącego zasobu.
Należy zauważyć, że zasygnalizowane wyżej problemy w zasadniczym stopniu dotyczą
zarządzania drogami samorządowymi. Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem
i remontami obiektów mostowych na drogach samorządowych odbiega bowiem od możliwości
finansowych, struktur organizacyjnych oraz specyfiki pracy w jednostkach Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Dla dróg krajowych określone zostały w GDDKiA standardy
dotyczące wymogów jakościowych i oceny stanu technicznego obiektów mostowych, które

5

Najpełniej kryteria dot. oceny stanu technicznego obiektów mostowych zostały określone dla dróg krajowych przez
Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad w zarządzeniu Nr 64 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie
wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania
drogowych obiektów inżynierskich. Wprowadzenie zasad - stosowanych od 2009 r. w GDDKiA oraz
zapożyczonych przez niektórych zarządców - do powszechnego stosowania pozwoliłby na porównywanie
wszystkich obiektów pod względem stanu technicznego.
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obowiązują i w znacznej części są dotrzymywane. Standardy te przejęła także większość
zarządców dróg wojewódzkich. Odmienna sytuacja jest na drogach powiatowych i gminnych.
Poprawić złą obecnie sytuację mogłoby usprawnienie obecnego systemu finansowania remontów
i utrzymania obiektów mostowych, w szczególności na drogach samorządowych.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego i dostępność środków spoza budżetu nie pozwalają
w krótkim czasie na dostosowanie drogowych obiektów inżynierskich do potrzeb ruchu,
ani oczekiwań społecznych. System finansowania remontów obiektów mostowych - kształtowany
w ramach budżetów samorządów - nie przewiduje środków na nadrobienie wieloletnich zaległości
w remontach obiektów mostowych i przepustów. Samorządy znacznie chętniej finansują remonty
dróg i pozostawiają w niezmienionym stanie obiekty mostowe, które stają się barierami
korzystania z dróg.
W związku z przeprowadzoną kontrolą, do kierowników wszystkich jednostek skierowane zostały
wnioski pokontrolne. Z uwagi na fakt, że zarządzanie obiektami inżynierskimi wymaga
gruntownego usprawnienia, wnioski dotyczyły podjęcia działań o charakterze zasadniczym,
począwszy od ustalenia wielkości eksploatowanego zasobu obiektów mostowych oraz założenia
i prowadzenia wszystkich dokumentacji ewidencyjnych poprzez dokonywanie okresowych kontroli
stanu technicznego do podejmowania prac mających na celu utrzymanie obiektów w sprawności
eksploatacyjnej. Wnioski te zostały szerzej omówione w punkcie 4.2. Informacji: „Postępowanie
kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli” (str. 57).
Ze względu na wagę nieprawidłowości ujawnionych w działalności poszczególnych
skontrolowanych jednostek, konieczne jest również podjęcie rozwiązań systemowych:
a) w sferze ekonomicznej Najwyższa Izba Kontroli wnosi do ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, aby w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu podjął
działania mające na celu:
•

zapewnienie samorządom stałego, wieloletniego finansowania remontów obiektów
mostowych, które umożliwiłoby długookresowe planowanie i realizację robót.

Niedobór środków na utrzymanie i remonty obiektów mostowych będzie występował dopóki nie
zostaną wprowadzone systemowe mechanizmy finansowania remontów obiektów mostowych.
Obecnie, z ekonomicznej konieczności, wykonywane są tylko niektóre prace utrzymaniowe,
co powoduje postępującą degradację drogowych obiektów inżynierskich. Ustanowiony 8 września
2015 r. uchwałą Rady Ministrów „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019” ukierunkowany jest na poprawę stanu technicznego dróg (podobnie jak
poprzednio obowiązujący Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych). Z tego względu
zarządcy dróg mogą preferować remonty dróg, a w niezmienionym stanie pozostawiać obiekty
mostowe;
b) w sferze organizacyjnej Najwyższa Izba Kontroli wnosi do zarządców dróg samorządowych o:
•

przekazywanie przez wszystkich zarządców dróg samorządowych rzetelnych
informacji, o których mowa w § 2 ust 1 i 2 rozporządzenia w sprawie sporządzania
informacji o sieci dróg - do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
który gromadzi dane dotyczące sieci dróg i obiektów mostowych oraz sporządza
informacje o liczbie tych obiektów w celach statystycznych.

W 2014 r. aż 404 zarządców dróg samorządowych nie złożyło stosownych informacji,
co zniekształciło dane na temat rzeczywistej liczby eksploatowanych mostów na drogach
publicznych. Wywiązywanie się z przedstawionego obowiązku spowoduje wprawdzie skokowy
wzrost liczby obiektów mostowych, lecz należy zaznaczyć, że będzie to efekt statystyczny, a nie
wynikający z działań inwestycyjnych.
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•

podjęcie inicjatywy w sprawie opracowywania dokumentów: Plan rozwoju sieci
dróg oraz Plan finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony
drogowych obiektów inżynierskich, o których mowa w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o
drogach publicznych.

Stwierdzono powszechne niewykonywanie wyżej wskazanych obowiązków planistycznych, co
pozbawiało zarządców możliwości systemowego i kompleksowego określania kierunków rozwoju
i utrzymania sieci drogowej oraz drogowych obiektów inżynierskich.
Ponadto NIK uznaje za celowe stosowanie przez zarządców dróg samorządowych
ujednoliconych zasad i kryteriów przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego
obiektów mostowych. Za dobrą praktykę należy uznać stosowanie przez niektóre samorządy
wytycznych określonych w zarządzeniu nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych
stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich.
Wykorzystywanie jednolitych standardów formułowania ocen, dawałoby możliwość porównywania
wszystkich drogowych obiektów mostowych pod względem stanu technicznego w
sześciostopniowej skali od „0” do „5” oraz określenia rzeczywistego zakresu potrzeb
remontowych.
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3. Informacje szczegółowe
3.1. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne
A. Zasób drogowych obiektów inżynierskich
Drogi publiczne są zarządzane przez odpowiednie organy wykonawcze samorządowych
jednostek terytorialnych, a w przypadku dróg krajowych - przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.
Tab.1.
Kategoria drogi

Zarządca drogi

Zarządca ruchu

Właściciel drogi

Gminna

wójt (burmistrz,
prezydent miasta)1

Starosta2

samorząd gminy

Powiatowa

zarząd powiatu1

Starosta2

samorząd powiatu

Wojewódzka

zarząd województwa1

Krajowa

Generalny Dyrektor
DKiA1

Marszałek
Województwa2
Generalny Dyrektor
DKiA2

samorząd województwa
Skarb Państwa

1

W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg
ekspresowych, jest prezydent miasta.
2 W granicach miast na prawach powiatu zarządcą ruchu na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad
i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
Źródło: opracowanie własne NIK

Na sieci dróg publicznych o długości całkowitej 412,3 tys. km znajduje się ponad 35 tys. obiektów
mostowych o łącznej długości 550 tys. metrów. Obiektami tymi zarządzają te same podmioty,
które odpowiadają za zarządzanie drogami publicznymi, w których ciągu znajdują się
wspomniane budowle. Mimo że obiekty mostowe zlokalizowane są na drogach wszystkich
kategorii, to tylko w odniesieniu do dróg krajowych, których zarządcą jest Generalny Dyrektor
DKiA, został utworzony komputerowy system zarządzania tymi obiektami: System Gospodarki
Mostowej - SGM.
Drogi krajowe przenoszą największy ruch (ok. 60%), mimo że stanowią 5% długości dróg
publicznych. Na sieci tych dróg o całkowitej długości ponad 19 tys. km jest ponad 7,6 tys.
obiektów mostowych o łącznej długości 315 tys. m i powierzchni ponad 4,2 mln m2.
Tab. 2.
Liczba obiektów mostowych wg kategorii drogi
Rodzaj drogi

Stan na 31 grudnia 2013 r.
Liczba

Krajowe

7 609

Wojewódzkie

3 862

Powiatowe

11 739

Gminne

11 833

Razem

35 043

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie Informacji zarządców dróg o stanie sieci drogowej za 2013 r.

Statystycznym obiektem (wg danych z 2013 r.) na drogach krajowych jest most:
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− o długości 51,9 m,
− powierzchni 707 m2,
− szerokości 13,6 m.
Wśród ogólnej liczby obiektów mostowych zarządzanych przez GDDKiA znajduje się 180
obiektów o długości ponad 200 m. W ciągu dróg krajowych nie ma obecnie przepraw z mostów
pływających. Funkcjonuje natomiast jedna przeprawa promowa przez Wisłę w ciągu drogi
krajowej nr 90 w miejscowości Korzeniewo.
Najstarszy obiekt mostowy użytkowany na drogach zarządzanych przez GDDKiA, eksploatowany
jest w miejscowości Lubań, na drodze krajowej nr 30 o długości 7,9 m, którego elementem
konstrukcji jest sklepienie łukowe wybudowane w 1861 r.
Ponadto GDDKiA zarządza ponad 16,5 tys. przepustów na sieci dróg krajowych, w tym 3 808
o świetle otworu równym lub większym niż 150 cm.
Definicja drogowego obiektu inżynierskiego, zawarta w art. 4 pkt 12 u.o.d.p. określa, co należy
rozumieć pod tym pojęciem, poprzez wyliczenie konkretnych obiektów (nie ma więc charakteru
opisowego). Jest to katalog zamknięty obejmujący: obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję
oporową, co oznacza, że obiekt budowlany nie może być zaliczony do drogowych obiektów
inżynierskich, jeśli nie został wskazany we wspomnianym przepisie. Wszystkie wymienione
obiekty inżynierskie powinny spełniać warunki określone w przepisach rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych obiektów inżynierskich. Zgodnie z tymi przepisami (§ 6 rozporządzenia),
drogowy obiekt inżynierski powinien być zaprojektowany i wykonany tak, aby była zapewniona
jego trwałość oraz warunki prawidłowej eksploatacji i utrzymania. Natomiast definicja obiektu
mostowego zawarta w u.o.d.p. ma charakter opisowo-wyliczeniowy i wskazuje, że obiekt
mostowy jest budowlą o szczególnym przeznaczeniu. Służy do przeprowadzenia drogi,
samodzielnego ciągu pieszego (rowerowego), szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub
innego rodzaju komunikacji nad przeszkoda terenową. W definicji wymienia się przykładowe
rodzaje obiektów mostowych takie jak: most, wiadukt, estakada i kładka. Taki sposób
sformułowania definicji obiektu mostowego oznacza, że obiektem tym może być również inny
obiekt niż ten, który został wymieniony w katalogu ustawowym (w art.4 pkt 13 u.o.d.p.).
B. Czynniki wpływające na stan obiektów mostowych
Na stan techniczny obiektów mostowych wpływa szereg uwarunkowań, które można podzielić na
trzy podstawowe grupy zagrożeń.
1) Zagrożenia wynikające z oddziaływania ruchu drogowego
Przejazdy pojazdów z nadmiernym obciążeniem (przeciążanych) oraz z niedozwoloną
prędkością, destrukcyjnie oddziaływują na obiekty mostowe, powodując wzrost naprężeń
w elementach konstrukcyjnych (szczególnie w lekkich i wiotkich). Przejazdy takich pojazdów
w konsekwencji przyspieszają proces niszczenia konstrukcji mostowych i skracają ich
przydatność użytkową.
2) Zagrożenia wynikające ze zmian pogodowych oraz zanieczyszczenia środowiska
naturalnego
Używanie zimą środków chemicznych do zwalczania oblodzenia, wielokrotne w ciągu roku
przejścia temperatury przez 0°C i związane z tym zamarzanie i rozmarzanie wody powodują
destrukcyjne oddziaływanie na konstrukcje mostowe.
Bardzo niekorzystny wpływ mają również zanieczyszczenia powietrza, szczególnie dwutlenkiem
węgla i związkami siarki, których zawartość wzrasta wraz z rozwojem motoryzacji.
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Podpory mostów narażone są także na szkodliwe oddziaływanie związków chemicznych
występujących w ściekach przemysłowych spuszczanych do cieków wodnych, zawierających
substancje powodujące korozję betonu i stali zbrojeniowej.
Duże straty powodują także powodzie i erozja dna, występujące zwłaszcza na nieuregulowanych
rzekach oraz spływy lodów.
3) Zagrożenia wynikające z zużycia konstrukcji, przestarzałych rozwiązań konstrukcyjnych
oraz niedostatecznej jakości zastosowanych materiałów
Na sieci dróg krajowych funkcjonują jeszcze obiekty wybudowane w latach 1860-1900. W okresie
powojennym stosowano rozwiązania konstrukcyjne, które nie wytrzymują współczesnego
natężenia cięższego ruchu o dużym oddziaływaniu dynamicznym. Do grupy tej należą
konstrukcje z przęsłami zawieszonymi tzw. gerberowskie oraz oszczędnościowe i zbyt lekkie
konstrukcje stalowe typu Barzykowskiego. Szybka realizacja obiektów w systemie prefabrykacji,
masowo stosowanej w latach 70-tych, spowodowała wybudowanie wielu konstrukcji, których
rozwiązania nie sprawdziły się w późniejszej eksploatacji. Na niewystarczającą trwałość obiektów
znaczący wpływ ma również niewłaściwa jakość stosowanych materiałów, tj. stali konstrukcyjnej
i zbrojeniowej oraz betonu, a także elementów wyposażenia, jak urządzenia dylatacyjne,
hydroizolacja i urządzenia odwodniające.
Ocena stanu technicznego obiektów mostowych
Oceny stanu technicznego obiektów mostowych dokonuje się - w sześciostopniowej skali od "0"
do "5" punktów - na podstawie rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji (załącznik nr 4).
Poszczególni zarządcy samodzielnie dokonują wyboru zasad i kryteriów w dokonywania ocen.
W GDDKiA oraz także u zarządców, którzy posługują się systemem zapożyczonym z GDDKiA,
kontrole stanu technicznego wykonuje się na podstawie Instrukcji przeprowadzania przeglądów
drogowych obiektów inżynierskich stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji
przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (wraz ze zmianami: Zarządzenie
nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lutego 2011 r. oraz Zarządzenie
nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 kwietnia 2011 r.).
Tab. 3. Skala i kryteria ocen elementów wg rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji
Ocena

Stan

5

odpowiedni

4

zadowalający

3

niepokojący

2

niedostateczny

1

przedawaryjny

0

awaryjny

Opis stanu elementu
bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do
stwierdzenia podczas przeglądu
wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy
uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny
wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie
spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji
wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność
użytkową, ale możliwe do naprawy
wykazuje nieodwracalne uszkodzenia
dyskwalifikujące przydatność użytkową
uległ zniszczeniu lub przestał istnieć
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3.2. Stan prawny
Podstawowe regulacje prawne związane z tematem kontroli określone zostały w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawie z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w przepisach wykonawczych
do tych ustaw. Szczegółowa analiza stanu prawnego w zakresie problematyki objętej kontrolą
została przedstawiona w załączniku 5.2. do Informacji.

3.3. Istotne ustalenia kontroli
3.3.1. Ewidencja drogowych obiektów inżynierskich
3.3.1.1.Obiekty mostowe na drogach publicznych
Dane statystyczne6, zarówno o liczbie obiektów mostowych (35 043), jak i długości dróg w Polsce
(412,3 tys. km) nie odzwierciedlały stanu faktycznego, były - w świetle ustaleń kontroli – zaniżone
w stosunku do danych prezentowanych przez GUS. Przyczyną tego stanu jest fakt, że
sprawozdanie statystyczne GUS zostało oparte na informacji GDDKiA sporządzonej na
podstawie nierzetelnie przygotowanych przez poszczególnych zarządców dróg publicznych
materiałów. Stosownie do przepisów rozporządzenia w sprawie sporządzania informacji o sieci dróg,
wszyscy zarządcy są zobligowani do prowadzenia prac związanych z gromadzeniem danych
statystycznych. Zgodnie z przepisem § 2 przedmiotowego rozporządzenia, zarządcy dróg
publicznych sporządzają informacje dla celów statystycznych poprzez wypełnienie
odpowiedniego formularza danych o sieci dróg publicznych (zawiera także dane o obiektach
mostowych) i przekazują go Generalnemu Dyrektorowi DKiA raz w roku w terminie do końca
pierwszego kwartału, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. GDDKiA opracowuje
informację zbiorczą, która przekazana do GUS stanowi źródło sprawozdań statystycznych.
Ustalono jednak, że przepisów tych zarządcy dróg samorządowych nagminnie nieprzestrzegali.
Przekazywana corocznie do GUS przez GDDKiA informacja o sieci dróg publicznych oraz
obiektów
mostowych,
będąca
podstawą
opracowań
statystycznych
nie obejmowała danych od wszystkich zarządów dróg. Stwierdzono, że 40% spośród
skontrolowanych zarządów w ogóle nie wywiązywało się z nałożonego przepisami zadania
i nie przedkładało żadnych informacji statystycznych, zaś kolejnych 20% przekazywało
Generalnemu Dyrektorowi DKiA niepełne dane, zaniżając zarówno długość dróg, jak i liczbę
obiektów mostowych. Przedkładano także nierzetelne dane o stanie technicznym obiektów
mostowych.
• W Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu nie została opracowana i przesłana Generalnemu
Dyrektorowi DKiA informacja o sieci dróg publicznych i o stanie obiektów mostowych za 2013 r.
Natomiast w przekazanej za 2014 r. informacji nie podano danych dot. dróg w granicach
administracyjnych miast. Zawarte w informacji liczby (dotyczące liczby obiektów mostowych, ich
długości oraz stanu technicznego) były niezgodne ze stanem faktycznym (głównie były
zdezaktualizowane), bowiem ocenę stanu technicznego obiektów mostowych podano na podstawie
protokołów z kontroli okresowej przeprowadzonej w 2012 r. W trakcie kontroli, w dniu 15 kwietnia
2015 r. przekazano Generalnemu Dyrektorowi DKiA korektę informacji o stanie dróg i obiektów
mostowych z 2014 r.

Występowanie nieprawidłowości polegających na niewypełnianiu obowiązku przekazywania
Generalnemu Dyrektorowi DKiA informacji o stanie sieci dróg potwierdzają uzyskane w toku

6

Publikowane w opracowaniu GUS Transport - Wyniki Działalności w 2013 r. cz. III. Transport Drogowy, Tabl. 1(33).
Drogi publiczne ogółem według kategorii dróg i rodzajów nawierzchni oraz Tabl. 9(41). Obiekty mostowe na
drogach publicznych w 2012 r.
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kontroli dane z GDDKiA7. Wynika z nich, że za 2013 r. stosownych informacji nie złożyło 404
zarządców dróg (ok. 14% ogółu). Należy zauważyć, że niewywiązywanie się zarządców dróg
publicznych z obowiązku składania do GDDKiA informacji o stanie sieci nie jest zagrożone
żadnymi sankcjami (np. na wzór przepisów karnych ustawy o statystyce publicznej8). GDDKiA
nie ma zatem narzędzi dyscyplinujących. Z tego względu prawidłowość prowadzonych prac
w zakresie zbierania danych statystycznych o długości dróg i liczbie drogowych obiektów
inżynierskich zależała w dużej mierze od rzetelności działań zarządców dróg. Podstawową
przyczyną składania nierzetelnych informacji było to, że zarządcy nie posiadali wiarygodnych
danych ewidencyjnych i danych o parametrach technicznych obiektów mostowych i przepustów
znajdujących się w ciągach dróg, którymi zarządzali.
Niewykonywanie lub nierzetelne sporządzanie informacji o stanie sieci, skontrolowani zarządcy
najczęściej tłumaczyli brakiem znajomości przepisów oraz nadmiarem obowiązków nałożonych
na nich przepisami u.o.d.p. z zakresu zarządzania drogami i drogowymi obiektami inżynierskimi.
• W Gminie Lipowa Wójt przekazał za lata 2013-2014 do GDDKiA nierzetelnie sporządzone
informacje o stanie obiektów mostowych. W obydwu informacjach wykazał bowiem na drogach
gminnych jedynie sześć obiektów mostowych, gdy faktycznie było ich co najmniej 12. Ponadto,
w przekazanych informacjach nie wykazał poniesionych w latach 2013-2014 nakładów na
przebudowę, remonty i utrzymanie obiektów mostowych. Wójt wyjaśnił, że informacje o liczbie
obiektów zostały sporządzone na podstawie dokumentów z marca 1986 r. dotyczących przekazania
dróg pomiędzy ówczesnym Rejonem Dróg Publicznych w Żywcu a Urzędem Gminy, w których
wykazano, że na przejmowanych przez Gminę drogach występuje sześć obiektów mostowych.
• W Gminie Wiskitki Urząd nie sporządził i nie przekazał Generalnemu Dyrektorowi DKiA informacji
o sieci dróg za lata 2013 i 2014. Wójt wyjaśnił, że taka informacja ostatni raz została wysłana
w 2012 r. oraz że Urząd nie miał wiedzy, że trzeba te dane przesyłać corocznie. Usprawiedliwiano
się także brakami kadrowymi oraz brakiem środków finansowych.

W trzech jednostkach zarządcy dróg gminnych nie byli zainteresowani wykazywaniem pełnych
danych o administrowanych drogach publicznych i obiektach mostowych. W szczególności nie
kwalifikowali do dróg gminnych, dróg o istotnym znaczeniu lokalnym, stanowiących uzupełnienie
sieci służącej miejscowym potrzebom (w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.o.d.p.) oraz nie wykazywali w
ewidencji, dróg i obiektów mostowych przejętych w administrowanie od poprzednich zarządców.
W krańcowym przypadku, w UG w Gilowicach niezgodnie ze stanem faktycznym (mimo że m.in.
Wójt od 2010 r. na mocy przepisu art. 10 ust. 5 u.o.d.p. był zarządcą byłej drogi powiatowej wraz
z obiektem mostowym - Mostem Rychwałdzkim - oraz zarządcą byłej drogi wojewódzkiej
przekazanej decyzją wojewody śląskiego) wykazywał, że Gmina nie posiada w ogóle dróg
publicznych i w związku z tym nie przekazywał do GDDKIA informacji o stanie sieci dróg i
obiektach mostowych.
Zarządcy kierowali się w tych przypadkach względami ekonomicznymi. W świetle złożonych
wyjaśnień finansowe skutki przejęcia tych obiektów (związane z wykonywaniem obowiązków
zarządcy) przekraczały możliwości gmin.
Należy podkreślić, że ze względów ekonomicznych gminy nie były również zainteresowane
przejmowaniem, w tym na mocy przepisu art. 10 ust. 5 u.o.d.p. dróg od innych zarządców.
Administrowanie tymi drogami wiązało się bowiem z wykonywaniem kosztownych obowiązków

(np. dokonywaniem okresowych kontroli obiektów na podstawie przepisów Prawa budowlanego9,
czy też założeniem dokumentacji ewidencyjnej oraz prowadzeniem dokumentacji finansowoPor. przypis nr 3.
Art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r., poz.591 ze zm.) stanowi, że kto
wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie
powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.
9
Przykładowo – przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli mostu to wydatek od kilkuset zł do nawet kilku tys. zł.
7

8
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księgowej) na co brakowało środków w budżetach gmin. Tego rodzaju sytuacje stwierdzono w trzech
skontrolowanych jednostkach.
• W PZD Olecko w sieci dróg znajdowało się 66 ulic/dróg (o długości 22 km, tj. 5,9% ogólnej długości
dróg) zlokalizowanych na terenie miasta Olecko, w ciągu których wbudowane zostały cztery mosty
(11,8% liczby mostów) o łącznej długości 55 m. Koszty bieżącego utrzymania tych dróg stanowiły
w poszczególnych latach 2010-2014 od 21 do 28% całkowitych wydatków na ten cel. Nakłady
inwestycyjne na te drogi stanowiły w tym okresie od 0,3 do 48,4% rocznych wydatków w tym
zakresie. Powiat kilkakrotnie podejmował działania w celu zmiany kategorii dróg i przekazania ich
Gminie Olecko. W ich wyniku w 2007 r. przekazano Gminie 16 ulic. Przekazanie kolejnych ulic
spotkało się z negatywną opinią Burmistrza, który motywował ją czynnikami ekonomicznymi.

3.3.1.2. Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej
Ewidencja obiektów mostowych i przepustów prowadzona przez zarządcę dróg publicznych
powinna zawierać, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, następujące
podstawowe dokumenty:
− mapy techniczno-eksploatacyjne, sporządzane z zastosowaniem znaków umownych,
− książki obiektów mostowych,
− karty obiektów mostowych,
− wykazy obiektów mostowych i przepustów.
Nieprawidłowości - aczkolwiek w zróżnicowanym zakresie - dotyczące sporządzenia
i prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej drogowych obiektów inżynierskich stwierdzono, poza
ZDW w Katowicach oraz WZDW w Poznaniu, we wszystkich skontrolowanych zarządach.
Najmniejszy zakres i skala nieprawidłowości miały miejsce u zarządcy dróg krajowych. Spośród
czterech skontrolowanych oddziałów GDDKiA nieprawidłowości stwierdzono tylko w Oddziale w
Rzeszowie. Polegały one na niewłaściwym wypełnianiu kart obiektów mostowych, na
nieaktualizowaniu map techniczno-eksploatacyjnych oraz błędnym wyliczeniu średniej ważonej
stanu technicznego obiektów mostowych w Rejonach Dróg (w Lesku i w Nisku).
Natomiast w jednostkach zarządzających drogami samorządowymi stwierdzono nagminne
niewykonywanie nawet podstawowych zadań z zakresu prowadzenia ewidencji. Im niższy był
szczebel zarządzania drogami, tym większy zakres uchybień. Najwięcej nieprawidłowości
ujawniono u zarządców dróg gminnych.
Mapy techniczno-eksploatacyjne10
Spośród 20 skontrolowanych zarządców dróg zobowiązanych do sporządzenia i prowadzenia
map techniczno-eksploatacyjnych (tego rodzaju map nie sporządza się dla dróg gminnych)
nieprawidłowości w wykonywaniu nałożonych zadań stwierdzono w 15 jednostkach. Polegały one
na niesporządzaniu map, niepoddawaniu ich bieżącej aktualizacji oraz nieudostępnianiu
sporządzonej dokumentacji zarządcom wyższego szczebla11.
Spośród 15 jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzenia
i prowadzenia map techniczno-eksploatacyjnych - trzy, tj. Starostwo Powiatowe w Nowym
Tomyślu oraz PZD w Dzierżoniowie i PZD w Żywcu w ogóle nie sporządzały tego rodzaju

10

11
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Mapa techniczno-eksploatacyjna jest dokumentem wymaganym przez przepisy rozporządzenia w sprawie
ewidencji dróg i przygotowywanym przez wszystkich zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych
(nie sporządza się map techniczno-eksploatacyjnych dla dróg gminnych - por. § 12 ust. 2 rozporządzenia).
Mapę techniczno-eksploatacyjną przygotowuje się na podstawie danych zgromadzonych przy zakładaniu
ewidencji dróg i obiektów inżynierskich. Prezentacja tych danych ma formę i symbole określone przepisami.
Zarządcom dróg wojewódzkich przez zarządców dróg powiatowych w terminie do dnia 10 kwietnia oraz
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad przez zarządców dróg wojewódzkich w terminie do dnia
20 kwietnia.
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dokumentacji ewidencyjnej, zaś PZD w Suwałkach wprawdzie sporządzał mapy, lecz w innej
skali niż tego wymagały przepisy12, przez co ograniczona była ich przydatność użytkowa.
Odstąpienie od sporządzania map stanowiło naruszenie przepisów art. 10 ust. 11 oraz art. 20
pkt 9 u.o.d.p., a także przepisów § 9 ust. 1 pkt 3 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
numeracji i ewidencji dróg, regulujących zasady prowadzenia ewidencji dróg i określających
zadania zarządcy drogi w tym zakresie.
• ZDP w Dzierżoniowie nie posiadał mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg powiatowych i z tego
względu nie wywiązał się z obowiązku udostępniania mapy zarządcy dróg wojewódzkich. Dyrektor
ZDP wyjaśnił, że mapa techniczno-eksploatacyjna dróg była opracowana w 2006 r., ale zaginęła –
jak to określił – prawdopodobnie na skutek przeprowadzek związanych z remontami pomieszczeń
ZDP. Pracownicy Działu Technicznego ZDP wykorzystywali w pracy mapy „cząstkowe” zawierające
elementy i oznaczenia charakterystyczne dla map techniczno-eksploatacyjnych, dotyczące jednak
wąskiego zakresu. Ze względu na to, iż stan ten – zdaniem ZDP – był wystarczający do prowadzenia
działalności, sytuacja taka przeciągnęła się na kilka kolejnych lat. W toku kontroli Zarządca
zobowiązał się do opracowanie kompletnej mapy eksploatacyjno-technicznej do końca II kwartału
2015 r.
• PZD w Żywcu nie opracował mapy eksploatacyjno-technicznej dróg powiatowych wraz z obiektami
mostowymi. Pracownik PZD odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wyjaśnił, że nie wykonywał
mapy eksploatacyjno-technicznej, ponieważ nikt z pracowników PZD nie zgłosił mu takiej
konieczności. Stwierdził, że obecnie w PZD nie ma narzędzia informatycznego służącego do
stworzenia i aktualizacji ww. mapy, a opracowanie jej w sposób ręczny stanowiłoby długotrwały
proces i byłoby nieskuteczne, ponieważ nie byłoby możliwości jej aktualizowanie. Wskazał, iż PZD
zakupując licencję systemu eDIOM do gromadzenia danych referencyjnych i ewidencyjnych sieci
dróg oraz prowadzenia ewidencji dróg i mostów nie zakupił dodatkowego modułu (programu eDIOM
MTE), służącego do tworzenia, edycji i publikacji mapy techniczno-eksploatacyjnej.

W kolejnych siedmiu skontrolowanych zarządach ujawniono nieprawidłowości polegające na
nieaktualizowaniu map techniczno-eksploatacyjnych dróg, co stanowiło naruszenie przepisów
§ 16 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji. Przepisy te ustalają obowiązek
dokonywania aktualizacji ww. ewidencji na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego kwartału
każdego roku kalendarzowego za rok bezpośrednio poprzedzający.
• W PZD Zawiercie od 2011 r. nie aktualizowano mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg stanowiącej
dokument ewidencyjny dróg i obiektów mostowych. Wskutek powyższego wykazywane na mapie
parametry, takie jak: nośność użytkowa, długość i powierzchnia sześciu obiektów mostowych (12%
ogółu zarządzanych), były niezgodne z zapisami książek obiektów mostowych. Parametry te nie
zostały zmienione i nie uwzględniały efektów dokonanej w latach 2010-2014 przebudowy pięciu
mostów (wyburzenia starych i budowy nowych obiektów) oraz przebudowy jednego mostu na
przepust. Nieaktualizowanie map zarządca usprawiedliwiał brakiem środków finansowych na ten cel.
• W ZDP w Elblągu mapa techniczno-eksploatacyjna obejmująca 62 obiekty mostowe wg stanu na
31 grudnia 2009 r., do dnia 27 marca 2015 r. nie była zaktualizowana (wg stanu na 31 grudnia
2014 r. ZDP administrował 54 mostami). Przyczyną braku odpowiednich wpisów i aktualizacji
w ewidencji obiektów mostowych był brak środków finansowych i niedbałość pracownika, któremu
powierzono te zadania. Osoba ta w grudniu 2014 r. została dyscyplinarnie zwolniona z pracy
w Zarządzie.

Skutkiem niewprowadzania na bieżąco zmian w mapach techniczno-eksploatacyjnych dot.
charakterystyki technicznej obiektów mostowych była ich dezaktualizacja, powodująca z kolei
ograniczoną ich przydatność dla zarządców i użytkowników dróg. Mapy nie odzwierciedlały
bowiem wprowadzonych zmian technicznych i organizacyjnych wpływających na warunki
12

Mapy techniczno-eksploatacyjne dróg sporządza się i prowadzi w skali 1:25000 lub większej – dla dróg
powiatowych oraz w skali 1:100000 – dla dróg wojewódzkich i krajowych.
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korzystania z poszczególnych dróg i obiektów mostowych. Mapy, z jednej strony, nie obejmowały
m.in. wprowadzanych zmian w zakresie obniżenia nośności na obiektach mostowych
(ograniczających przejezdność i powodujących występowanie objazdów), zaś z drugiej strony nie
uwzględniały oddawanych do użytkowania przebudowanych mostów odpowiadających nośnością
klasie drogi, w której się znajdowały, co eliminowało wcześniejsze ograniczenia w ruchu
pojazdów, zwłaszcza ciężarowych.
Konsekwencją powyższych nieprawidłowości było także to, że naniesione na mapach (przy
pomocy symboli) parametry techniczne obiektów mostowych, takie jak nośność użytkowa,
długość i powierzchnia były rozbieżne z zapisami innych dokumentów ewidencyjnych,
w szczególności z książkami obiektów mostowych. Na mapach tych błędnie podawano nazwy
miejscowości, nie nanoszono niektórych obiektów inżynierskich oraz nie stosowano zgodnych z
przepisami znaków umownych.
• W PZD w Bochni mapa techniczno-eksploatacyjna:
− zawierała szereg błędów w nazwach miejscowości powiatu bocheńskiego, np. Błędno zamiast
Bełdno, Cerkiew zamiast Cerekiew, Czyrzyczka zamiast Czyżyczka, Drwina zamiast Drwinia,
Ubrzeże zamiast Ubrzeż, Wola Wieruszowska zamiast Wola Wieruszycka;
− nie zaznaczono na niej niektórych obiektów mostowych (lub zaznaczono w lokalizacji różniącej
się od faktycznej o kilka kilometrów), np. mosty na drogach nr 2075 K, 2081 K, 2084 K, względnie
zaznaczono obiekty, które nie figurują w ewidencji, np. most na drodze nr 2086 K;
− numerem 1619 zaznaczono dwie drogi - właściwą oraz fragment drogi nr 2072 K, numerem 2011
(nieistniejąca droga) zaznaczono fragment drogi nr 1424 K, drogę nr 2000 K oznaczono jako nr 1
oraz nie zaznaczono drogi nr 1446 K;
− nieprecyzyjnie oznaczono nazwy niektórych miejscowości, np. Szeroka Wieś (część Lipnicy
Górnej), Winkiel (część Rajbrotu) czy Polska Wieś (część Gawłowa, dodatkowo - w miejscu,
w którym powinna być zaznaczona miejscowość Słomka);
− drogi powiatowe oznaczono kolorem niebieskim zamiast fioletowym;
− nie zastosowano znaków umownych, takich jak „ograniczenia skrajni drogowej" i „pochylenie
większe od 5%".
• W Oddziale GDDKiA w Rzeszowie nie aktualizowano map techniczno-eksploatacyjnych, przez co
nie odzwierciedlały one stanu faktycznego. Dane zawarte w wybranych losowo 22 kartach obiektów
(spośród 62) były niezgodne z danymi zamieszczonymi w mapach techniczno-eksploatacyjnych.
Między innymi nie naniesiono na mapy siedmiu obiektów mostowych; w siedmiu przypadkach
długość, szerokość i nośność obiektu była inna w karcie obiektu w stosunku do naniesionej na mapie
techniczno-eksploatacyjnej; w dwóch przypadkach nośność obiektu wynikająca z mapy technicznoeksploatacyjnej była inna, niż podana w karcie obiektu; w trzech obiektach ich szerokość
wyszczególniona na mapie była inna, niż w karcie obiektu. W 16 kartach obiektu (spośród 22)
w pozycji „nośność użytkowa” wpisano wartość niezgodną dla danej klasy drogi. Przyczyną
nieprawidłowości było nierzetelne wypełnienie kart obiektów mostowych przez Terenowych
Inspektorów Mostowych.

Spośród 22 skontrolowanych jednostek, na które nałożono obowiązek udostępniania map
techniczno-eksploatacyjnych innym zarządom, 14 nie wykonywało tego obowiązku. Mapy
techniczno-eksploatacyjne dróg (w celu dokonania ich aktualizacji) powinny być corocznie
udostępniane zarządcom dróg wojewódzkich przez zarządców dróg powiatowych w terminie do
dnia 10 kwietnia oraz Generalnemu Dyrektorowi DKiA przez zarządców dróg wojewódzkich
w terminie do dnia 20 kwietnia. Niewypełnianie powyższego obowiązku stanowiło naruszenie
przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania informacji o sieci dróg. Wskutek
omawianej nieprawidłowości część map nie zawierała aktualnych danych.
• PZD w Olecku w latach 2011-2014 nie wywiązał się z obowiązku przekazania zarządcy dróg
wojewódzkich map techniczno-eksploatacyjnych dróg powiatowych (za lata 2010-2013). Mapę za rok
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2014 PZD przekazał natomiast z opóźnieniem czterech dni w stosunku do terminu określonego w § 3
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia sprawie sporządzania informacji o sieci dróg.
• ZDP w Trzebnicy w 2014 r. nie przedstawił DSDiK mapy techniczno-eksploatacyjnej. Wyjaśniono,
że mapy nie przekazano z powodu przeoczenia. Dyrektor ZDP poinformował, że zobowiązuje się do
nadzorowania pracowników w zakresie przekazywania map do zarządu dróg wojewódzkich w latach
następnych.

GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich nie posiadali skutecznych narzędzi do egzekwowania
od zarządców dróg innych kategorii obowiązku udostępniania sporządzanych i prowadzonych
przez nich map. Wspomniani zarządcy swoje działania sprowadzali do kierowania monitów.
• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie powołując się na rozporządzenie w sprawie trybu
sporządzania informacji o sieci dróg publicznych zwrócił się pismem z 23 marca 2015 r. do PZD
w Bochni o przesłanie map techniczno-eksploatacyjnych w terminie do 10 kwietnia 2015 r. oraz
wykazu mostów i wiaduktów, z zakresem danych określonym w załączniku do pisma. W odpowiedzi
z 7 kwietnia 2015 r. PZD w Bochni przekazał „Wykaz mostów i wiaduktów powiatu bocheńskiego"
wg stanu na 31 grudnia 2014 r., natomiast nie przesłał mapy techniczno-eksploatacyjnej. Według tej
informacji w zarządzie PZD w Bochni znajdowało się 56 obiektów mostowych.
• Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2014 r. 19 zarządców dróg powiatowych (90 %),
a w 2015 r. 13 (62 %) nie udostępniło swoich map techniczno-eksploatacyjnych. ZDW nie monitował
w tej sprawie. Wyjaśniając przyczyny braku monitów stwierdzono, że spowodowane to było
niedopatrzeniem pracownika zajmującego się bieżącą aktualizacją map.
• Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu w 2014 r. żaden z 30 zarządców dróg
powiatowych oraz dróg w granicach miasta na prawach powiatu nie przedstawił map technicznoeksploatacyjnych. W dniu 28 listopada 2014 r. DSDiK zwróciła się do tych zarządców o przeslanie
ww. map, w terminie do 10 kwietnia 2015 r. W dniu 16 kwietnia 2015 r. wysłano monit, wyznaczając
nowy termin na 17 kwietnia 2015 r. Wg stanu na dzień 21 kwietnia 2015 r. na powyższe pisma
odpowiedziało 25 zarządców, w tym 22 przedstawiło odpowiednie dokumenty, a trzech poprosiło
o przedłużenie terminu odpowiednio do 20 kwietnia 2015 r. (Starosta Powiatu Kłodzkiego), 15 maja
2015 r. (Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy) oraz 30 czerwca 2015 r. (Starosta Powiatu Legnickiego).
Mimo to, do dnia 13 lipca 2015 r. 2 zarządców nadal nie wywiązało się z przyjętych zobowiązań.
Chcąc dotrzymać terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie trybu
sporządzania informacji o sieci dróg, DSDiK przesłała do GDDKiA uzyskane mapy technicznoeksploatacyjne zaznaczając, że pozostałe dane przekaże w momencie otrzymania ich od
pozostałych zarządców dróg powiatowych oraz dróg w granicach miasta na prawach powiatu.

Konsekwencją nieprzekazywania do aktualizacji map techniczno-eksploatacyjnych
(niewykonywania przez zarządców dróg obowiązków wynikających z § 3 ust 1 rozporządzenia
w sprawie trybu sporządzania informacji o sieci dróg) było gromadzenie w GDDKiA map
techniczno-eksploatacyjnych, które nie odzwierciedlały aktualnego stanu w zakresie
eksploatowanych na drogach publicznych drogowych obiektów inżynierskich.
Książki i karty obiektów mostowych
Zarządcy dróg (głównie zarządzający drogami gminnymi i powiatowymi) nie wywiązywali się
z obowiązków polegających na założeniu i właściwym prowadzeniu książek i kart obiektów
mostowych, nałożonych na nich przepisami art. 20 pkt 9 u.o.d.p., w zw. z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5
rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji. Brak dokumentacji lub jej nierzetelne
prowadzenie ograniczały zarządcom możliwość efektywnego wykonywania zadań związanych
z zapewnieniem właściwego utrzymania obiektów mostowych w należytym stanie technicznym
(stosownie do przepisów art. 61 Prawa budowlanego).
Książka obiektu budowlanego, którą zarządca drogowych obiektów inżynierskich jest
zobowiązany prowadzić dla każdego obiektu budowlanego, stanowi dokument przeznaczony do
dokonywania zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego,
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remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Książka powinna być
założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona
przez okres jego eksploatacji. Książka obiektu budowlanego służy do systematycznego
dokumentowania wszystkich czynności i decyzji, mających znaczenie dla utrzymania stanu
technicznego obiektu budowlanego. Książka obiektu wraz z załączonymi dokumentami określa
stan obiektu w całym okresie jej prowadzenia. Książka powinna być wiernym odzwierciedleniem
wszystkich zdarzeń, jakie dokonały się w obiekcie, którego książka dotyczy. Wzór książki obiektu
budowlanego i sposób jej prowadzenia określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego13.
Spośród skontrolowanych zarządców, 21 nie spełniało powyższych wymogów i w ogóle nie
prowadziło wymaganej dokumentacji lub obejmowano nią tylko część administrowanych obiektów
mostowych. Nagminnie nie zakładano książek obiektów budowlanych dla przepustów
o prześwicie równym lub większym niż 150 cm, które w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego stanowią samodzielne obiekty budowlane i stosownie do przepisu art. 64 ust 1
ww. ustawy, powinny być dla nich prowadzone książki obiektu budowlanego.
• W PZD w Zawierciu nie prowadzono wymaganych art. 64 ust 1 Prawa budowlanego książek obiektu
budowlanego dla 17 przepustów drogowych o świetle otworu równym lub większym od 150 cm oraz
nie dokonywano kontroli okresowych tych obiektów wymaganych art. 62 ust. 1 ww. ustawy.

Przepusty o prześwicie równym lub większym niż 150 cm, w świetle przepisów Prawa
budowlanego, stanowią odrębne od drogi obiekty budowlane. Prowadzone zaś książki i karty
obiektów mostowych nagminnie nie odpowiadały formie określonej w rozporządzeniu w sprawie
numeracji i ewidencji. Przede wszystkim ujmowane w nich dane były w części niekompletne
(brakowało określenia niektórych parametrów technicznych, głównie nośności) i nierzetelne.
Danych tych nie uzupełniano, mimo że w przypadku zarządców dróg powiatowych minęło 16 lat
od przejęcia tej kategorii dróg. Brak znajomości tak istotnych parametrów, jak np. nośność (przy
jednoczesnym braku wiedzy o normatywie, według którego obiekt mostowy był projektowany),
w praktyce wyklucza prawidłowe określenie parametrów użytkowych obiektów mostowych,
a w szczególności określenie, czy dany obiekt mostowy spełnia (bądź nie) normy przewidziane
do klasy drogi, w ciągu której został usytuowany. Stan ten może to utrudnić lub uniemożliwić
określenie ewentualnych warunków przejazdu przez drogi i obiekty mostowe pojazdów
nienormatywnych14.
Niektóre książki były nieaktualne, gdyż nie uwzględniono w nich zmian parametrów
eksploatacyjnych po zakończonych zadaniach inwestycyjnych. Nie aktualizowano na bieżąco tej
dokumentacji, naruszając tym samym przepis § 16 rozporządzenia w sprawie numeracji
i ewidencji (aktualizowania dokumentacji dokonuje się nie później niż do końca pierwszego
kwartału każdego roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający).
Występowały ponadto rozbieżności między danymi zawartymi w książkach i wykazach obiektów
mostowych. Nieprawidłowo prowadzona dokumentacja, brak jej aktualizacji (wykazy, książki)
powodowały, że zarządcy nie dysponowali kompletnymi i rzetelnymi danymi o liczbie i rodzaju
drogowych obiektów inżynierskich, zlokalizowanych w ciągu dróg.
Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej w postaci książek
i wykazów prowadziły także do składania z błędami sprawozdań i informacji z zakresu gospodarki
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mostowej. Jeszcze w toku kontroli podejmowane były przez zarządców działania mające na celu
skorygowanie błędów co do liczby obiektów, ich stanu technicznego oraz parametrów
eksploatacyjnych. Niekiedy korekty również zawierały błędne dane i wyliczenia.
• PZD w Bochni w związku z ustaleniami kontroli NIK dokonał korekt następujących informacji
z zakresu gospodarki mostowej:
1) w dniu 22 kwietnia 2015 r. wysłano do ZDW w Krakowie korektę wykazu mostów powiatu
bocheńskiego, w którym poprawiono dane dotyczące materiału konstrukcyjnego mostów,
ich nośności, lokalizacji oraz liczby obiektów. Według tej informacji, w zarządzie PZD w Bochni
znajdowało się 45 mostów z betonu zbrojonego, jeden z betonu sprężonego oraz 10 stalowych;
2) pismem z 6 maja 2015 r. przesłano do GDDKiA skorygowany arkusz B formularza danych
o sieci dróg publicznych, według którego z 56 obiektów mostowych w zarządzie PZD w Bochni:
41 to obiekty z betonu zbrojonego, 11 obiekty stalowe, a cztery obiekty z betonu sprężonego.
W korekcie ponownie nieprawidłowo wyliczono średnie oceny tych obiektów, wynosiły one
bowiem, odpowiednio 99,21 punktu, 35 punktów i 13 punktów;
3) kolejną korektę przekazano do GDDKiA pismem z 28 maja 2015 r. - tym razem PZD w Bochni
zadeklarował zarządzanie 39 obiektami z betonu zbrojonego (ze średnią ważoną oceną
3,94 punktu), 13 - stalowymi (ocena 3,14 punktu) i czterema z betonu sprężonego (ocena
2,99 punktu); średnia ważona ocena stanu technicznego wszystkich obiektów mostowych
w zarządzie PZD w Bochni miała wynosić 3,36 punktu.
Oceny stanu technicznego obiektów mostowych przedstawione w korekcie informacji z 28 maja
2015 r. również nie odpowiadały stanowi faktycznemu:
− z ocen cząstkowych dla poszczególnych rodzajów konstrukcji obiektów (beton zbrojony, stal,
beton sprężony) wynika, że średnia arytmetyczna ocena stanu technicznego wszystkich
obiektów winna wynieść 3,63, a nie 3,36 punktu;
− rzeczywista średnia ważona ocena stanu technicznego obiektów objętych kontrolą w 2014 r.
to 2,52 punktu, a po przyjęciu ocen średnich obiektów (korzystniejszych) - 2,65 punktu; nawet
przyjęcie nieuprawnionego założenia, że wszystkie 12 obiektów niepoddanych w 2014 r.
przeglądowi uzyskałyby ocenę 5 punktów, podniosłoby średnią ważoną ocenę stanu
technicznego wszystkich 56 mostów tylko do poziomu 3,21 punktu.

Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kart obiektu mostowego dotyczyły zarządców dróg
wyższych klas (głównie wojewódzkich). Kartę obiektu mostowego - stosownie do przepisu § 14
ust. 1 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji - sporządza się bowiem dla mostów
wiaduktów i estakad, gdy rozpiętość teoretyczna przynajmniej jednego z przęseł jest większa niż
20 m lub całkowita długość obiektu jest równa 50 m lub większa. Obiekty o tego rodzaju
parametrach charakterystyczne są dla dróg krajowych i wojewódzkich. Nieprawidłowości polegały
na nieterminowym przekazywaniu (zarządcy dróg przekazują cztery egzemplarze kart do
Generalnego Dyrektora DKiA w terminie 14 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu budowlanego) i nieprawidłowym wypełnianiu kart.
• W ZDW w Białymstoku przekazanie do GDDKiA kart obiektów mostowych zlokalizowanych na
drodze nr 678 w m. Bokiny i drodze nr 645 w m. Nowogród nastąpiło odpowiednio z ponad
siedmiomiesięcznym i około sześciomiesięcznym opóźnieniem w stosunku do 14-dniowego terminu
ustalonego w § 4 rozporządzenia w sprawie informacji o sieci dróg publicznych. Zwłoka
spowodowana była opóźnieniami w przekazaniu dokumentacji powykonawczej z Wydziału Mostów.
• ZDW w Katowicach nie przekazał GDDKiA kart trzech nowych obiektów mostowych oddanych do
użytkowania w 2014 r. Uzyskanie przez ZDW pozwoleń na użytkowanie trzech nowych obiektów
mostowych, których rozpiętość teoretyczna przynajmniej jednego z przęseł była większa niż 20 m lub
całkowita długość była równa/większa od 50 m, nastąpiło 25 września, 7 października
i 28 listopada 2014 r. Wydział Mostów odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej
obiektów mostowych do 28 kwietnia 2015 r. nie przekazał GDDKiA kart tych obiektów.
• W Oddziale GDDKiA w Rzeszowie analiza 62 kart obiektów mostowych wykazała m.in., że w 24
z nich (38,7 %) nie wpisano w charakterystyce obiektu, w poz.9, numeru klasyfikacyjnego obciążenia
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wojskowego wg standardów NATO (MLC), w tym: w Oddziale w 16 kartach obiektu mostowego,
a braki wpisu tych danych w pozostałych ośmiu kartach dotyczyły kart przekazanych do Oddziału
przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (3), Prezydenta Miasta Krosna (2) i Prezydenta Miasta
Przemyśla (3).

Wykazy obiektów mostowych i przepustów
Skontrolowani zarządcy obiektów mostowych powszechnie nie wykonywali zadania określonego
w art. 10 ust. 11 u.o.d.p. oraz § 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji
dróg, polegającego na prowadzeniu dokumentacji ewidencyjnej w postaci wykazu drogowych
obiektów mostowych i przepustów.
Spośród skontrolowanych zarządców, nieprawidłowości stwierdzono w 21 jednostkach.
Podstawową nieprawidłowością było niezałożenie i nieprowadzenie wykazów. W szczególności,
uchybienia te występowały w skontrolowanych gminach. Z 17 gmin objętych kontrolą,
10 nie posiadało zarówno wykazu obiektów mostowych, jak i przepustów.
Spośród 13 zarządców dróg powiatowych, ośmiu nie sporządziło wykazu eksploatowanych
przepustów lub posiadało wykazy niekompletne, ponieważ nie ujęto w nich wszystkich
eksploatowanych obiektów.
• W Gminie Lubań nie prowadzono wykazu przepustów, o którym mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg publicznych. Wykaz został założony w trakcie kontroli,
tj. w dniu 27 kwietnia 2015 r. i uwzględniono w nim obiekty, które zostały ujawnione w czasie
przeprowadzonych w toku kontroli oględzin dróg. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie
ewidencji obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg oraz kierownik Referatu Inwestycji wyjaśnili, iż byli
przekonani, że w ciągu dróg gminnych nie ma przepustów, dla których przepisy nakazują objęcie ich
wykazem.

W niektórych jednostkach (np. w PZD w Suwałkach, PZD w Zawierciu, PZD w Bochni,
UG w Lubaniu) odpowiednie wykazy zostały sporządzone w trakcie kontroli, bądź zarządcy
w związku z ustaleniami kontroli zadeklarowali przygotowanie wykazów w najbliższym czasie.
Jednostki, które założyły wykazy prowadziły je jednak nierzetelnie. Wykazy obiektów mostowych,
a przede wszystkim wykazy przepustów, formą i zakresem nie były dostosowane do wymagań
określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji (załącznik nr 6),
głównie ze względu na brak kompletnych danych informacyjno-technicznych o tych obiektach.
Brakowało w szczególności wskazania numeru ewidencyjnego i kilometrażu dróg, w ciągu
których znajdowały się obiekty, a także szczegółowych danych technicznych (liczby otworów
w przepustach, wyszczególnienia urządzeń obcych, normatywu według którego zaprojektowano /
przebudowano obiekt, aktualnej nośności użytkowej, roku budowy).
• W PZD w Limanowej wykaz przepustów o świetle powyżej 1,5 m w ciągach dróg powiatowych
obejmował 72 obiekty i nie zawierał wszystkich informacji określonych w załączniku nr 6 do
rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg publicznych, tj. liczby otworów, wyszczególnienia urządzeń
obcych, normatywów wg których zaprojektowano obiekt (nr normy obciążenia oraz klasy obciążenia),
aktualnej nośności użytkowej, danych o nienormatywności oraz roku budowy.
• W ZDP w Trzebnicy ewidencja obiektów mostowych i przepustów nie uwzględniała wymogów
określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji dróg, gdyż w wykazie obiektów mostowych
(§ 9 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia) nie odnotowywano m.in. danych o ocenie stanu technicznego
i aktualnej nośności poszczególnych obiektów. Z kolei wykaz przepustów nie spełniał warunku
określonego w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, gdyż wpisane w nim numery
ewidencyjne nie zostały nadane przez zarząd dróg powiatowych, a ponadto były nieprawidłowe,
ponieważ nie zawierały jednoliterowego wyróżnika województwa i numeru drogi, poprzedzonej
odpowiednia liczbą zer do uzyskania odpowiedniego formatu.
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Nie przestrzegano również postanowień przepisu § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie numeracji
i ewidencji, zgodnie z którym zarządcy, którzy w związku z reformą administracji publicznej
w 1999 r. przejęli obiekty od innych podmiotów, brakującą dokumentację powinni sporządzić
najpóźniej do maja 2007 r. Niedotrzymanie terminu założenia wykazów obiektów mostowych
i przepustów tłumaczono tym, że poprzedni zarządcy nie przekazali stosownej dokumentacji.
Należy jednak zauważyć, że skontrolowane podmioty odpowiadające za zarządzanie drogami
publicznymi od ponad 16 lat, nawet nie uzyskując dokumentacji od poprzednich zarządców dróg,
winny dysponować dokładnym rozeznaniem o liczbie, rodzaju i stanie technicznym takich
obiektów.
• PZD w Zawierciu do czasu rozpoczęcia kontroli NIK nie posiadał wykazu przepustów znajdujących
się w ciągach zarządzanych dróg powiatowych. Wykaz sporządzony w trakcie kontroli, nie był jednak
kompletny, gdyż nie ujęto w nim wszystkich przepustów. Wykaz nie zawierał także numerów
ewidencyjnych przepustów i danych o ich nośności. Zgodnie z § 21 ust.1 rozporządzenia w sprawie
numeracji i ewidencji, ewidencję należało założyć w terminie do maja 2007 r. W PZD tłumaczono
nieprowadzenie wykazu przepustów tym, że nie otrzymano ich dokumentacji od poprzedniego
zarządcy.

Przyczyny braku bądź nierzetelnego prowadzenia wykazów obiektów mostowych wynikały także
z faktu, że zarządcy dróg nie byli zainteresowani ich prowadzeniem ze względu na koszty
wykonania przedmiotowego zadania. Koszty te wiązały się z pokryciem wydatków na
zatrudnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach oraz na zakup oprogramowania do prowadzenia
wykazów w wersji elektronicznej. Wg zarządców, wobec ograniczonych możliwości finansowych,
środki te efektywniej mogły być wykorzystane poprzez przeznaczenie ich na remonty.
• W Gminie Suwałki nie prowadzono wykazu obiektów mostowych oraz wykazów przepustów
drogowych. W trakcie kontroli pracownik zobowiązany do prowadzenia tej dokumentacji podjął próby
założenia wykazów, ale w Urzędzie nie było wymaganych danych (np. dotyczących konstrukcji,
stanu technicznego i nośności obiektów). Także w trakcie kontroli NIK założono karty ewidencyjne
czterech przepustów drogowych, a obiektom tym nadano numery inwentarzowe. Wójt Gminy
wyjaśnił, że omawianej dokumentacji nie założono z uwagi na duże obciążenie pracownika
odpowiedzialnego za ten stan bieżącymi obowiązkami. Stwierdził, że wykonanie ewidencji dróg,
oprócz niezbędnego czasu, wymaga wiedzy technicznej od pracownika i środków finansowych,
a środki finansowe zazwyczaj przeznaczane są na bieżące utrzymanie dróg.
• W Gminie Lipinki nie prowadzono wykazu obiektów mostowych i przepustów. W trakcie kontroli
ustalono, że w ciągu dróg gminnych publicznych (według stanu na koniec I kwartału 2015 r.)
znajdowały się dwa mosty oraz sześć przepustów o prześwicie większym niż 150 cm. Ponadto,
w ciągu 23 odcinków dróg poddanych oględzinom, które zostały zaliczone do dróg gminnych
publicznych uchwałą Rady Gminy Lipinki z 13 maja 2015 r., znajdowały się kolejne dwa mosty oraz
kolejnych sześć przepustów o prześwicie większym niż 150 cm. Nieprowadzenie wykazu obiektów
mostowych i przepustów usprawiedliwiano wysokimi kosztami ich opracowania oraz tym,
że w Urzędzie nie byli zatrudnieni pracownicy posiadający uprawnienia, którzy mogliby te zadania
wykonywać w zakresie swoich obowiązków.

Brak wykazów powodował, że zarządcy nie mieli wystarczającego rozeznania o wielkości zasobu
drogowo-mostowego pozostającego w ich zarządzie, co utrudniało prawidłową realizację zadań
z zakresu zarządzania obiektami mostowymi. Nierzetelne prowadzenie wykazów prowadziło
także do sporządzania z błędami sprawozdań i informacji z zakresu gospodarki mostowej.
W związku z ustaleniami kontroli w tym zakresie - jeszcze w toku trwania czynności kontrolnych –
zarządcy podejmowali działania mające na celu skorygowanie błędów, m.in. co do liczby
obiektów, ich stanu technicznego oraz parametrów eksploatacyjnych.
Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji ewidencyjnej były także wynikiem niesprawnie
działających systemów ewidencyjnych prowadzonych w formie elektronicznej. Zamawiane
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elektroniczne wzory tych dokumentów okazały się mało przydatne w praktycznym stosowaniu.
Przyczyny tego stanu tkwiły zarówno w nieprawidłowo wykonanych systemach, które generowały
z błędami niezbędne informacje, jak i nierzetelnym (głównie brakowało aktualizowania danych)
wprowadzaniu danych do systemu.
• W PZD w Bochni źródłem problemów w zakresie prowadzenia ewidencji drogowych obiektów
inżynierskich i sporządzania informacji dotyczących tych obiektów była nierzetelnie wykonana
elektroniczna ewidencja, czemu PZD w Bochni nie potrafił zapobiec jako zleceniodawca. Skala
błędów, jakimi ewidencja była obarczona (obejmująca 170 mostów i 3 613 przepustów),
uniemożliwiała np. wygenerowanie wymaganych informacji o posiadanych obiektach. W rezultacie
PZD w Bochni nie dysponował kompletnymi i rzetelnymi danymi o liczbie i rodzaju drogowych
obiektów inżynierskich, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych, co było też rezultatem
niepodejmowania skutecznych działań aktualizacyjnych. Konsekwencją tego stanu były
nieprawidłowo sporządzone sprawozdania.
• PZD w Żywcu nie dysponował wiedzą o normatywnej nośności, konieczną dla prawidłowego
zarządzania obiektami mostowymi, dla 89 mostów (46,11% zaewidencjonowanych). Natomiast
w przypadku 92 kolejnych mostów (48,19%), w prowadzonej ewidencji normatyw ich nośności był
wykazany w oparciu o nieobowiązujące klasy. Jedynie 12 mostów posiadało klasę nośności ustaloną
w oparciu o aktualnie obowiązujące normy (A lub B), jednak tylko w jednym przypadku informacja
o wielkości nośności użytkowej ujęta była w danych ewidencyjnych systemu eDIOM. W przypadku
pozostałych 192 mostów informacja taka nie była odnotowana. Przyczyną powyższego stanu był
brak bieżącego i rzetelnego aktualizowana, począwszy od 2007 r. danych referencyjnych
i ewidencyjnych obiektów mostowych i przepustów gromadzonych w systemie eDIOM.
• W Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu od grudnia 2012 r. do końca I kw. 2015 r.
nie wdrożono zakupionego systemu informatycznego do ewidencji dróg i ulic (funkcja inwentaryzacji
- znaki, schematy, książki drogi, wykazy, zastosowanie mapy Google). Koszt zakupionego w 2012 r.
prawa do użytkowania tego programu wynosił 4 650 zł.
Pracownik odpowiedzialny za wdrożenie programu wyjaśnił, że zakupione oprogramowanie do
prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych nie zostało wdrożone, ponieważ wicestarosta
uznał, że są inne ważniejsze sprawy niż angażowanie pracownika do pracochłonnego wprowadzania
danych do tego programu. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych15, w art. 44
ust. 3 pkt 1 lit. a stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

• W ZDW w Katowicach prowadzony wykaz przepustów nie był dostosowany do wzoru określonego
w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, gdyż nie zawierał kompletnych
danych technicznych o tych obiektach. Spowodowane to było nienależytym wykonaniem przez
konsorcjum firm umowy z 10 maja 2011 r. o wartości 2 470,5 tys. zł, obejmującej wykonanie
w terminie do 30 listopada 2011 r. jej przedmiotu pod nazwą „Zgromadzenie i wprowadzenie
drogowych danych ewidencyjnych do bazy danych wdrożeniowego oprogramowania dla odcinków
dróg wojewódzkich, administrowanych przez ZDW na obszarze województwa śląskiego”.

Nadawanie numerów ewidencyjnych obiektom mostowym i przepustom
Spośród 37 skontrolowanych zarządców dróg, nieprawidłowości w zakresie nadawania numerów
ewidencyjnych eksploatowanym obiektom mostowym i przepustom stwierdzono w 27
jednostkach. Powszechnie nie był wykonywany przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
numeracji i ewidencji. Stwierdzono bowiem, że 14 skontrolowanych zarządców wbrew
postanowieniom tego przepisu nie ustaliło dla żadnego z przepustów znajdujących się w ciągu
zarządzanych dróg wymaganego numeru ewidencyjnego. Niezidentyfikowane, nieremontowane
przez dłuższy czas przepusty stanowiły źródło potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego, z uwagi na możliwość zapadnięcia się jezdni na tych odcinkach.
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Istotną nieprawidłowością było nienadawanie numerów ewidencyjnych przepustom o świetle
otworu równym lub większym niż 150 cm. Obiekty te stanowią bowiem odrębne od drogi budowle
i jako samodzielne obiekty powinny podlegać rygorom związanym z okresowymi kontrolami ich
stanu technicznego.
• W PZD w Sławnie nie nadano numerów ewidencyjnych żadnemu z 291 przepustów. Z tej liczby
37 przepustów stanowiło odrębne od drogi obiekty budowlane (miało średnicę większą lub równą
150 cm.).

W związku z ustaleniami kontroli NIK w czterech skontrolowanych jednostkach numery
ewidencyjne przepustom nadano w toku kontroli.
Kolejną nieprawidłowością w zakresie nadawania numerów ewidencyjnych przepustom było
niewykonywanie przepisu § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, który zobowiązuje
zarządców do nadawania numeru ewidencyjnego przepustom w sposób przewidziany
w wymienionym przepisie. Numer ten powinien posiadać odpowiedni format, tj. powinien się
składać z jednoliterowego wyróżnika województwa, numeru drogi poprzedzonego zerami do
uzyskania formatu sześciocyfrowego oraz numeru przepustu i promu poprzedzonego zerami do
uzyskania formatu w zapisie pięciocyfrowym. Nieprawidłowości polegały na nienadawaniu
numerów w ogóle, bądź na ustalaniu ich w sposób nieodpowiadający przepisom,
np. nie zawierały jednoliterowego wyróżnika województwa, numeru drogi, braku wypełnienia
zerami do uzyskania formatu sześciocyfrowego. Uchybienia te stwierdzono w pięciu jednostkach.
• W ZDP w Stargardzie Szczecińskim nie nadano numerów ewidencyjnych dla 202 przepustów
będących w jego zarządzie w sposób zgodny z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji dróg, tzn. numer ewidencyjny dla przepustów nie składał się z jednolitego
wyróżnika województwa, numeru drogi poprzedzonego zerami do uzyskania formatu
sześciocyfrowego oraz numer przepustu poprzedzonego zerami do uzyskania formatu w zapisie
pięciocyfrowym. Zamiast prawidłowego numeru posługiwano się zestawieniem tabelarycznym,
w którym do każdego przepustu przypisany był kolejny numer porządkowy, numer drogi oraz
kilometraż, w którym przepust ten był zlokalizowany.

Nieprawidłowości związane z ustalaniem i nadawaniem numerów ewidencyjnych obiektom
mostowym (tzw. jednolitych numerów inwentarzowych - JNI) ujawniono w 12 skontrolowanych
jednostkach. Przede wszystkim zarządcy nie ustalili wymaganych JNI dla wszystkich obiektów
mostowych pozostających w ich zarządzie. Nie występowali też do Generalnego Dyrektora DKiA
ze zgłoszeniem o nadanie JNI. Stan ten pozostawał w sprzeczności z przepisami art. 10 ust. 6
i ust. 9 u.o.d.p. oraz § 6 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji.
• W Oddziale GDDKiA w Rzeszowie wg stanu na 27 maja 2015 r. znajdowały się 433 obiekty
mostowe, w tym dziewięć nie posiadało nadanego jednolitego numeru inwentarzowego (JNI).
Dotyczyło to obiektów inżynierskich na węźle Jarosław Zachód autostrady A4 i ostatniego obiektu na
drodze S-19 odcinek Rzeszów Zachód-Świlcza. Powodem niewprowadzenia obiektów do systemu
SGM był brak odcinków referencyjnych w tych miejscach.
Naczelnik Wydziału Mostów wyjaśnił m.in.: „Program SGM wymaga powiązania obiektu z punktami
referencyjnymi. Po wybudowaniu ww. odcinków zostanie uzupełniony system referencyjny
i wprowadzone dane do systemu SGM. Dane ewidencyjne części obiektów inżynierskich (w tym dla
51 obiektów mostowych) na odcinku autostrady A4 Tarnów Węzeł Krzyż-Dębica, oddanej do
użytkowania w listopadzie 2014 r. są niekompletne. Spowodowane to jest dużą liczbą obiektów
i danych na tym odcinku autostrady. Aktualnie są wprowadzane do systemu SGM dane tych
obiektów”.
• W PZD w Żywcu, w trakcie kontroli NIK (na koniec I kwartału 2015 r.), jednolitego numeru
inwentarzowego nie posiadał most wybudowany w 2014 r. w Tresnej oraz trzy kładki (w Kamesznicy,
w Twardorzeczce oraz w Łodygowicach). W związku z powyższymi ustaleniami kontroli PZD zwrócił
się do GDDKiA z wnioskiem o nadanie JNI przedmiotowym obiektom. W dniu 18 maja 2015 r.
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do PZD wpłynęły trzy pisma potwierdzające nadanie JNI kładkom w Kamesznicy, Twardorzeczce
i Łodygowicach.
• W Gminie Pieszyce nie wystąpiono z wnioskiem do Generalnego Dyrektora DKiA o nadanie dla
pięciu mostów, zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych jednolitych numerów inwentarzowych (JNI).
Nieprawidłowość ta została usunięta w trakcie kontroli NIK. W dniu 26 maja 2015 r. Generalny
Dyrektor DKiA nadał bowiem, na wniosek Urzędu z dnia 8 maja 2015 r., jednolite numery
inwentarzowe (JNI) dla tych mostów. Wyjaśniono, że Urząd nie podejmował przed rozpoczęciem
kontroli NIK działań w celu uzyskania numeru JNI dla obiektów mostowych Gminy Pieszyce
z powodu niedopatrzenia i niezrozumienia właściwych przepisów prawnych regulujących tę kwestię.

Nieprawidłowości w zakresie nadawania numerów ewidencyjnych obiektom mostowym
i przepustom stanowiły barierę w zakresie identyfikowania obiektów i założenia ich ewidencji.
Ewidencja finansowo księgowa obiektów inżynierskich
W 32 skontrolowanych jednostkach nie zaewidencjonowano w księgach rachunkowych
wszystkich lub części obiektów mostowych i przepustów o świetle otworu wynoszącym minimum
150 cm wbudowanych w ciągach dróg publicznych. Było to sprzeczne z przepisami art. 4 ust. 3
pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 5 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Z powołanych
przepisów tej ustawy (art. 4 ust. 3 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 5) wynika wymóg rzetelnego
przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, w tym ujmowania w księgach
rachunkowych wszystkich składników aktywów i pasywów. Art. 17 ust. 1 pkt 1 stanowi natomiast,
że konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla środków trwałych oraz
dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Art. 20 ust. 1 stanowi,
że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu,
każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
Poprzez fakt nieujmowania obiektów inżynieryjnych w księgach rachunkowych naruszono
przepisy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, stanowiące że księgi rachunkowe powinny być
prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Uznaje się je za rzetelne, jeżeli
dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
• W PZD w Żywcu w księgach rachunkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wyodrębniono i nie
wyceniono wartości księgowej 168 ze 193 mostów (tj. 87,05% wszystkich mostów), czterech
z siedmiu kładek (57,14%) oraz 45 z 48 przepustów (93,75%). Wynikało to z faktu, że w protokole
zdawczo-odbiorczym sporządzonym na dzień 31 grudnia 1998 r. w sprawie przekazania składników
majątkowych przez poprzedniego administratora dróg16 nie wykazano wartości księgowej
przejmowanych obiektów inżynierskich, jak również wartości dróg na terenie powiatu. Dlatego PZD
wprowadził 31 grudnia 2009 r. do ewidencji księgowej wartość sieci dróg powiatowych w kwocie
500 591 tys. zł na podstawie zamortyzowanego kosztu wytworzenia17, obejmującej drogowe obiekty
inżynierskie znajdujące się w ciągu drogi. Aktualna wartość 31 obiektów inżynierskich18 w ewidencji
księgowej PZD obejmuje tylko te obiekty, które zostały wybudowane, przebudowane lub
zmodernizowane po 1998 r. PZD nie zwracał się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie
środków finansowych na przeprowadzenie wyceny przejętej sieci dróg (wraz z obiektami
inżynierskimi).
• W ZDP w Stargardzie Szczecińskim w ewidencji środków trwałych według stanu na koniec grudnia
2014 r. i na koniec marca 2015 r. nie ujęto 19 z 32 zarządzanych obiektów mostowych. Z dniem
1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju powstał powiat stargardzki, który stał się
z mocy prawa właścicielem gruntów zajętych w dniu 31 grudnia 1998 r. pod drogi publiczne. Zgodnie
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Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie – Zarządu Dróg Bielsko-Biała.
Na podstawie art. 44b ust. 7 ustawy o rachunkowości, w oparciu o sprawozdanie zespołu powołanego przez
Dyrektora.
Pięć mostów, trzy kładki i trzy przepusty o świetle pow. 150 cm.
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z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną, podstawą do ujawnienia w księgach wieczystych przejścia na własność
powiatu gruntów zajętych pod drogi jest ostateczna decyzja wojewody. Do czasu zakończenia
kontroli, Powiat stargardzki uzyskał stosowne decyzje wojewody dla części gruntów zajętych pod
drogi powiatowe. Dlatego też, obecnie tylko część dróg, a w tym także mostów została ujęta
w ewidencji środków trwałych powiatu stargardzkiego. Ewidencja środków trwałych ZDP obejmuje
tylko te składniki, które zostały przekazane w trwały zarząd.

Podstawową przyczyną braku odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych i nieujmowania
w ewidencji wszystkich obiektów było nieposiadanie przez zarządców dokumentów stanowiących
podstawę do ustalenia ich wartości początkowej. Nie podejmowano jednak działań mających na
celu usunięcie tej nieprawidłowości. W szczególności, nie prowadzono inwentaryzacji
posiadanego zasobu dróg i wbudowanych w nie obiektów inżynieryjnych, która mogła skutkować
ujawnieniem dotychczas niezaewidencjonowanych środków trwałych.
• W Gminie Suwałki w dniu 2 grudnia 2013 r. nierzetelnie przeprowadzono inwentaryzację mostów
(metodą spisu z natury). W arkuszach spisowych odnotowano bowiem tylko jeden z ośmiu mostów
należących do Gminy Suwałki. W konsekwencji, w księgach rachunkowych Urzędu nie ujęto wartości
siedmiu obiektów mostowych, co naruszało przepis art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Jako
powody nieobjęcia inwentaryzacją siedmiu obiektów mostowych wskazywano:
− nieprzekazanie pracownikowi odpowiedzialnemu za spisywane składniki majątkowe wymaganych
informacji, ponieważ nie uzgodniono z nim „tematu spisu z natury i nie zwracano się
o przekazanie ilości i lokalizacji obiektów mostowych",
− doszło do przeoczenia, iż w arkuszach spisowych ujęto tylko jeden obiekt mostowy,
− najprawdopodobniej doszło do przeoczenia lub zagubienia kartki, na której odręcznie spisywano
sprawdzone obiekty, co spowodowało, iż w arkuszach spisowych ujęto tylko jeden obiekt
mostowy.

Niepodejmowanie działań w celu objęcia ewidencją finansowo-księgową wszystkich obiektów
mostowych trwa od wielu lat, tj. od czasu, kiedy w wyniku reform administracyjnych najpierw
w 1972 r. a następnie w 1999 r. utworzone zostały (na bazie Dyrekcji Okręgowych Dróg
Publicznych – DODP oraz Rejonów Dróg Publicznych - RDP) nowe jednostki organizacyjne
zarządzające drogami i obiektami inżynierskimi. Jednostki te otrzymały w zasadzie tylko wykazy
ilościowe dróg, zaś nie przekazano im dokumentacji technicznej i ewidencyjnej obiektów
mostowych umożliwiającej określenie ich wartości. Ponadto, w szeregu przypadków
w przekazywanych wykazach środków trwałych w ogóle nie uwzględniano dróg i obiektów
inżynierskich pozostających wówczas w zarządzie DODP, wskutek czego w następnych latach
zarządcy dróg samorządowych nie wykazywali w sprawozdaniach i bilansach za poszczególne
lata wszystkich dróg i obiektów inżynierskich. Usunięcie przedstawionych wyżej przyczyn
historycznych jest trudne ze względów ekonomicznych (duże koszty wyceny istniejących dróg
i obiektów) i technicznych (trudności w określeniu kryteriów i metod wyceny istniejących od
dawna obiektów inżynierskich).
• W Zarządzie Dróg Powiatowych w Elblągu nie ustalono wartości początkowej żadnego
z zarządzanych obiektów mostowych i nie ujmowano ich wartości w bilansie jednostki. Obowiązek
ustalenia wartości bilansowej wszystkich składników aktywów (w tym środków trwałych) wynikał
z art. 28 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, który stanowi, że aktywa i pasywa, m.in. środki trwałe wycenia się nie
rzadziej niż na dzień bilansowy. Obiekty mostowe wprowadzone do ewidencji środków trwałych
zostały przejęte w 1999 r. protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym nie określono ich wartości
początkowej. Nie ustalono wartości początkowej tych obiektów i nie ujmowano ich w sprawozdaniach
i bilansie za 2013 i 2014 r. w związku z ograniczonymi środkami finansowymi i pilnymi potrzebami
dotyczącymi prowadzenia działalności bieżącej ZDP, m.in. w zakresie remontów, konserwacji,
utrzymania i obowiązkowych przeglądów administrowanych obiektów mostowych.
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• W Gminie Lubań w księgach rachunkowych nie zaewidencjonowano wszystkich obiektów
mostowych i przepustów. W księgach tych ujęto bowiem, według stanu na 31 grudnia 2014 r.,
13 obiektów mostowych i 13 przepustów, a z dokonanego podczas kontroli NIK przeglądu obiektów
inżynierskich wynikało, że w zarządzie Gminy Lubań znajduje się 31 obiektów mostowych oraz
22 przepusty o świetle otworu co najmniej 150 cm. Przyczyną braku ujęcia w księgach
rachunkowych wszystkich posiadanych przez Gminę Lubań obiektów mostowych i przepustów
był brak w Gminie dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia odpowiednich zapisów
do ksiąg rachunkowych. Do niepełnej ewidencji majątku Gminy Lubań (w zakresie mostów
i przepustów), przyczynił się też brak inwentaryzacji zasobu dróg i wbudowanych w nie obiektów
inżynieryjnych, która mogła skutkować ujawnieniem dotychczas niezaewidencjonowanych środków
trwałych.

Zarządcy, którzy podejmowali próby uporządkowania powyższej sytuacji, ograniczali swoje
działania do obejmowania ewidencją finansowo-księgową obiektów mostowych i przepustów
przez siebie zbudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych.
• W PZDW w Białymstoku wg stanu na 31 grudnia 2014 r. w ewidencji środków trwałych nie ujęto
120 ze 152 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, z powodu braku
danych o ich wartości. W ewidencji środków trwałych widnieje liczba 32 obiektów i jest to liczba
przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów przez tę jednostkę. Sprawa wyceny majątku była
sygnalizowana Zarządowi Województwa, jednak ze względu na konieczność poniesienia ogromnych
wydatków na powołanie rzeczoznawców, nie podjęto takich działań. Środki trwałe podlegają wycenie
na zasadach określonych w art. 28 i art. 31-32 ustawy o rachunkowości, a środki trwałe jednostek
budżetowych także na zasadach określonych w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca
2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyczyną nieprawidłowego prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej był ponadto przyjęty
błędny sposób księgowania środków trwałych. W sześciu jednostkach ewidencjonując środki
trwałe powstałe w wyniku inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z obiektami inżynierskimi
nie wyodrębniano nowo powstałych budowli (mostów, kładek, przepustów), tj. obiektów
budowlanych oddzielnych w stosunku do drogi.
• W PZD w Bochni ewidencja księgowa nie obejmowała wszystkich dróg i mostów powiatu
bocheńskiego. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. w ewidencji wartościowej ujęto 34 drogi
powiatowe (na 48) oraz 13 mostów (na 56), przy czym ujęte w księgach wartości tych obiektów
stanowiły jedynie odzwierciedlenie nakładów inwestycyjnych poniesionych na te obiekty po
1 stycznia 1999 r. Przejęcie ich z ta datą od Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie
nastąpiło bowiem wyłącznie w ewidencji ilościowej, bez określenia wartości przekazanego mienia.

W rezultacie nieprawidłowego prowadzona ewidencji środków trwałych bilanse tych jednostek
nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego, zaś zarządcy nie posiadali wiedzy o wartości obiektów
inżynierskich pozostających w ich zarządzie. Nieprawidłowości polegające na niezgodnym
z prawem zaniechaniu prowadzenia ewidencji finansowo księgowej obiektów inżynierskich miały
bezpośredni wpływ na błędny bilans i wartość majątku zarządców dróg, wskutek zaniżenia
wartości środków trwałych w ewidencji księgowej.
Dopuszczenie do prowadzenia ksiąg rachunkowych z naruszeniem przepisów ustawy
o rachunkowości, jest przestępstwem określonym w art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości oraz
w art. 61 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy19. W związku
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z ustaleniami kontroli, NIK skierowała w tych sprawach na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych urzędów skarbowych.
Skontrolowani zarządcy dróg sporadycznie (w pięciu jednostkach) korzystali z możliwości
ubezpieczenia majątkowego obiektów inżynierskich od zdarzeń losowych (powódź, pożar,
huragany, akty wandalizmu). Uzasadniano to najczęściej wysokim kosztami ubezpieczeń i małym
prawdopodobieństwem wystąpienia niekorzystnych zjawisk. W dwóch przypadkach, mimo
wniesienia składki ubezpieczeniowej, zarządcy nie mogliby skorzystać z ochrony
ubezpieczeniowej w przypadku zajścia objętego umową zdarzenia. Było to wynikiem
nieprzeprowadzania wymaganych prawem budowlanym okresowych kontroli stanu technicznego
dróg i obiektów inżynierskich. Przestrzeganie tego przepisu było bowiem warunkiem wypłaty
ubezpieczenia.
• W ZZDW w Koszalinie kładki, mosty, przepusty, wiadukty zostały objęte ubezpieczeniem od ognia
i innych zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia obejmował szkody powstałe w wyniku
następujących ryzyk: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, silnego wiatru (huragan), deszczu
o współczynniku co najmniej cztery, powodzi, podniesienia się wód gruntowych, uderzeń pojazdu
oraz jednostek pływających, uderzeń drzew. Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia
obejmowały również akty dewastacji - wandalizmu. Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
w okresie ubezpieczenia ustalone zostały dla obiektów inżynierskich i urządzeń drogowych na kwotę
26 mln zł. Ubezpieczeniem objęto całość obiektów, nie wprowadzono ograniczeń. Polisy zawarte
zostały z ubezpieczycielem na 2014 i 2015 r. Składka ubezpieczenia za obiekty mostowe i urządzenia
drogowe wynosiła 15 600 zł.

3.3.2.

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów mostowych
i przepustów

Spośród skontrolowanych zarządów dróg, nieprawidłowości związane z przeprowadzaniem
okresowych kontroli stanu technicznego oraz użytkowego obiektów mostowych i przepustów
stwierdzono w 29 jednostkach. Nieprawidłowości te polegały na niewypełnianiu obowiązków
wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego, a także z art. 20 pkt 10 u.o.d.p.
Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego, obiekty budowalne powinny być w czasie ich użytkowania
poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej:
− co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzenie stanu technicznego (art. 62 ust. 1 pkt 1
Prawa budowlanego);
− co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego oraz przydatności do
użytkowania (art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego).
Na podstawie art. 20 pkt 10 u.o.d.p., do zarządcy drogi należy w szczególności przeprowadzanie
okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wyniki kontroli NIK wskazują, że najmniej uchybień w zakresie przeprowadzania okresowych
kontroli występowało w jednostkach wykonujących zadania z zakresu zarządzania drogami
krajowymi oraz drogami wojewódzkimi. W pozostałych jednostkach stwierdzono
nieprawidłowości, aczkolwiek w zróżnicowanym zakresie. Zasadniczą nieprawidłowością było
niewykonywanie w ogóle okresowych kontroli obiektów inżynierskich (w 13 jednostkach) lub
obejmowanie nimi tylko części posiadanego zasobu (w kolejnych 16 jednostkach).
Nieprawidłowość ta była następstwem niezałożenia i nieprowadzenia pełnej dokumentacji
ewidencyjnej, przede wszystkim książek obiektów budowlanych oraz wykazu obiektów
mostowych i wykazu przepustów (por. ustalenia zawarte w pkt 3.1.1. Informacji). Wskutek braku
tej dokumentacji, zarządcy nie dysponowali wiarygodnymi informacjami o rzeczywistej liczbie
posiadanych obiektów, ich usytuowaniu i aktualnym stanie technicznym. Kolejną przyczyną był
brak znajomości przepisów Prawa budowlanego oraz przepisów u.o.d.p. określających obowiązki
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zarządców w tym zakresie, co potwierdzali zainteresowani w wyjaśnieniach składanych w toku
kontroli. Zarządcy (przede wszystkim dróg gminnych) usprawiedliwiali także nieprzeprowadzanie
kontroli nałożeniem na nich zbyt dużej liczby obowiązków w zakresie zarządzania drogami i
obiektami mostowymi, których nie byli w stanie wykonać. W budżetach gmin nie było środków
finansowych, za które można byłoby przeznaczyć na zlecenie podmiotom zewnętrznym
wykonania kontroli.
• W ZDP w Trzebnicy od utworzenia tej jednostki, tj. od dnia 15 maja 2000 r., do czasu kontroli NIK
w 2015 r. nie wykonywano okresowych (rocznych i pięcioletnich) kontroli stanu technicznego
obiektów mostowych i przepustów. P.o. Dyrektora ZDP wyjaśnił, że nie są mu znane powody, dla
których nie realizowano kontroli stanu technicznego mostów i przepustów. W związku z wynikami
kontroli, ZDP w dniu 14 kwietnia 2015 r. sporządził wniosek do Zarządu Powiatu Trzebnickiego
o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich
(w tym obiektów mostowych). Starosta Trzebnicki poinformował, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu
w dniu 23 kwietnia 2015 r. pozytywnie rozpatrzył wniosek.
• W Gminie Lubań, do czasu kontroli NIK nie prowadzono ewidencji dróg publicznych oraz obiektów
mostowych i przepustów. W toku kontroli, w dniu 21 kwietnia 2015 r. Wójt zlecił wykonanie
inwentaryzacji obiektów mostowych i przepustów o świetle otworu nie mniejszym niż 150 cm,
założenie dla nich dokumentów wymaganych u.o.p.d. lub Prawem budowlanym oraz
przeprowadzenie okresowej, pięcioletniej kontroli stanu technicznego w terminie do 30 lipca 2015 r.
W wyniku podjętych czynności ustalono, że w ciągach dróg znajduje się 31 obiektów mostowych
oraz 22 przepusty o świetle co najmniej 1,5 m. Do połowy maja 2015 r. wykonano kontrole dwóch
mostów w Radostowie Dolnym na cieku Luciąża, dwóch kładek dla pieszych na rzece Kwisie
w Kościelniku oraz jednego przepustu w Henrykowie Lubańskim. W dokumentacji z ich
przeprowadzenia nie wskazano stopnia realizacji zaleceń z poprzednich kontroli (przeglądu),
ponieważ w poprzednich latach kontroli takich nie przeprowadzano.
• W UG Darłowo w latach 2014-2015 (I kwartał) 10 mostów nie zostało objętych kontrolami okresowymi.
Nie przeprowadzano także kontroli okresowych przepustów o świetle otworu nie mniejszym niż
150 cm (przeprowadzanych co najmniej raz w roku oraz raz na pięć lat zgodnie z w art. 62 ust. 1
pkt 1 i 2 Prawa budowalnego). Ostatni przegląd 10 obiektów mostowych miał miejsce w czerwcu
2011 r. Wynikało z niego, że:
− stan zadawalający miało sześć obiektów (60%);
− stan niepokojący – skracający bezpieczną eksploatację - miały trzy obiekty (30%)
− stan awaryjny – uległ zniszczeniu jeden obiekt.

Wyniki kontroli NIK wskazują, że w 16 jednostkach, które przeprowadzały okresowe kontrole
(przeglądy podstawowe i rozszerzone) obiektów mostowych i przepustów, nie zapewniono
rzetelnego ich wykonywania i dokumentowania wyników kontroli, które miały miejsce w latach
2013-2014. Przede wszystkim, w toku tych czynności nie sprawdzano wykonania zaleceń
z poprzednich kontroli. Stanowiło to naruszenie obowiązku ustalonego art. 62 ust. 1a Prawa
budowlanego. Miedzy innymi, nie ustosunkowano się do realizacji zaleceń pokontrolnych
formułowanych we wcześniejszych kontrolach w: ZDW w Olsztynie w 19 kontrolach obiektów
mostowych (przeprowadzonych w 2014 r.) z 26 poddanych analizie (tj. w 73%), w PZD Zawiercie
w żadnej z 49 kontroli przeprowadzonej w 2014 r, w ZDW w Katowice w 38 z 39 poddanych
analizie protokołów z przeprowadzonych w latach 2013-2014 przeglądów 20 obiektów
mostowych, w ZDP Stargardzie Szczecińskim w 12 z 20 wybranych losowo do kontroli
protokołów z kontroli podstawowej obiektów mostowych i w jednym20 z 20 wybranych protokołów
z kontroli rozszerzonej, zaś w ZDP Suwałki w 2014 r. we wszystkich kontrolach 25 mostów nie
odnotowywano stanu realizacji zaleceń sformułowanych po poprzednich kontrolach.
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Nierzetelnie sporządzano dokumentację z przeprowadzonych czynności kontrolnych. Między
innymi, wskutek nieprawidłowego ustalenia JNI, błędnie identyfikowano obiekty do kontroli,
wskutek czego np. poddawano kontroli obiekty, które tego nie wymagały lub dokumentacja
fotograficzna załączona do protokołów kontroli nie dotyczyła kontrolowanego obiektu. Pomijano
wypełnianie obowiązkowych pól w dokumentacji lub wypełniano je nieprawidłowo, przez co nie
odnotowywano istotnych informacji o obiektach poddawanych kontroli. W szczególności, nie
wypełniano pól dotyczących określenia kodów rodzajów uszkodzeń, przydatności obiektu do
użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia. Nie zawsze dołączano do protokołów dokumenty
wymagane wewnętrznymi przepisami regulującymi zasady przeprowadzania kontroli
dokumentów, przede wszystkim „Wykazu potrzeb planu bieżącego utrzymania i remontów"
(np. w ZDW w Olsztynie w 16 z 26 (62 %) analizowanych kontroli).
Kontrolowane jednostki niejednolicie interpretowały przepisy rozporządzenia w sprawie numeracji
i ewidencji dróg dot. stosowania sześciostopniowej skali ocen (od 0 do 5 punktów) stanu
technicznego obiektów mostowych. Przyczyną tego stanu było nieprecyzyjne określenie
w załączniku nr 4 do wymienionego rozporządzenia „Wzory książek obiektów mostowych i tuneli”
– objaśnienia do części III, wyznaczników do formułowania ocen. Były one na tyle ogólne,
że nie pozwalały na jednolitą interpretację przez wszystkich zarządców. Z tych względów
zarządcy dokonywali samodzielnie doboru szczegółowych kryteriów ocen i stosowali
indywidualne zasady oceniania takich elementów konstrukcyjnych, jak np. podpory, dźwigary,
urządzenia dylatacyjne, przyczółki. Najpełniej kryteria dot. oceny stanu technicznego obiektów
mostowych zostały określone dla dróg krajowych przez Dyrektora Generalnego DKiA. Ustalone
oceny wg nieprecyzyjnych kryteriów nie pozwalały na porównywanie wszystkich drogowych
obiektów mostowych pod względem stanu technicznego.
• W UG Garwolin w protokołach z kontroli okresowych (rocznych) sporządzonych przez osobę
nieposiadającą uprawnień budowlanych wymaganych przepisem art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego,
nieprawidłowo oceniono stan techniczny podstawowych elementów mostów, pominięto ocenę części
elementów konstrukcyjnych istotnych dla funkcjonowania obiektu, błędnie stosowano kody do
oznaczenia uszkodzeń. Zawyżono oceny punktowe (w skali 0-5) stanu technicznego i oceny
przydatności obiektów do użytkowania. Z błędami wypełniono książki obiektu mostowego.

Istotną przyczyną nieprawidłowości w wykonywaniu okresowych kontroli było nieegzekwowanie
przez zarządców rzetelnego wykonywania i dokumentowania kontroli przez podmioty
zewnętrzne, którym zlecano wykonywanie tych zadań (pięć jednostek). Odbierano bez uwag
wyniki prac (protokoły przeglądów), które nie zawierały wymaganych zapisów. Pomimo
niepełnego wykonania przedmiotu umowy, wypłacano wykonawcy pełną kwotę uzgodnionego
wynagrodzenia. Przyczyny tego stanu tkwiły w zawieraniu umów o wykonanie tych prac
w sposób nierzetelny i niegospodarny, bez zastosowania trybu konkurencyjnego, z pominięciem
formy pisemnej oraz bez sprecyzowania m.in. zakresu prac i obowiązków wykonawcy.
Nieprawidłowo w umowach uregulowano również warunki realizacji tych usług.
• W UG Lipowa wykonawca, któremu powierzono przeprowadzenie okresowych kontroli
(podstawowych) obiektów mostowych w latach 2013-2014 nierzetelnie zrealizował powierzone mu
zadanie i nie przeprowadził wszystkich wymaganych badań (m.in. nie sprawdził wykonania zaleceń
z kontroli okresowych z lat wcześniejszych). Mimo tych braków pracownicy Urzędu, którzy
odpowiadali za nadzór nad drogami, odebrali bez uwag wyniki prac (protokoły przeglądów).
Wykonawcy przeglądów obiektów mostowych do 23 kwietnia 2015 r. nie zapłacono żadnego
wynagrodzenia21. Przedstawiona sytuacja była m.in. wynikiem dokonaniem zlecenia w sposób
nierzetelny i niegospodarny, z pominięciem formy pisemnej oraz bez sprecyzowania m.in. zakresu
prac i obowiązków wykonawcy. Wykonawca przeglądów zeznał, że wykonanie usług zlecił mu ustnie
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Wyszacowanego na podstawie cen z lat poprzednich stosowanych przez tego wykonawcę na kwotę 7 380 zł.
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poprzedni Wójt, który obiecał, że zapłaci mu później, ale przegrał wybory na to stanowisko. Wiedząc,
że przeglądy muszą być wykonywane z mocy przepisów, wykonał je. Nie wystąpił o wynagrodzenie,
bo nie miał umowy, a ponadto wiedział, że prędzej czy później Urząd zapłaci mu przy następnych
pracach, które obiecano mu w II kwartale br. Należy zwrócić uwagę, że w Urzędzie nie były
uregulowane zasady udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od określonej w art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych22. W świetle ustaleń kontroli brak takich zasad w połączeniu
ze sposobem doboru wykonawcy przeglądów obiektów mostowych w latach 2013-2014, a także
niezawarcie z nim umowy o wykonanie przeglądów (określającej m.in. przedmiot umowy i obowiązki
stron) oraz wykonanie przez wykonawcę usług bez zapłaty, mogą wskazywać na możliwość
występowania mechanizmów korupcjogennych. Nie rozdzielono bowiem czynności między różnych
urzędników, pozostawiając w rękach jednego skumulowany zakres kompetencji i odpowiedzialności.
O możliwości występowania takich mechanizmów świadczyły również zeznania wykonawcy, który
stwierdził m.in., że prędzej czy później Urząd Gminy zapłaci mu przy następnych pracach, które już
mu obiecano.
• W ZDP Dzierżoniów nie wyegzekwowano od zleceniobiorcy, któremu w dniu 16 października
2014 r. powierzono przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów mostowych, sprawdzenia
wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli stanu technicznego mostów. Pomimo niepełnego
wykonania przedmiotu umowy, określonego w tej umowie i przepisami prawa, przeprowadzającemu
kontrolę stanu technicznego mostów wypłacono pełną kwotę uzgodnionego wynagrodzenia,
tj. w wysokości 18,5 tys. zł. ZDP na podstawie przedłożonej przez zleceniobiorcę dokumentacji uznał
bowiem, że umowę zrealizowano w całości. Dyrektor ZDP wyjaśnił, iż nie egzekwował w 2014 r. od
wykonującego kontrolę stanu technicznego mostów sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej
kontroli stanu technicznego mostów z powodu nieudostępnienia mu przez ZDP protokołów
z poprzednich kontroli. Wypożyczył bowiem te protokoły (z 2012 r.) firmie wykonującej na zlecenie
Starostwa Powiatowego platformę ePUAP.

Ustalenia kontroli w pięciu jednostkach wskazują, że część protokołów z kontroli okresowych
obiektów mostowych mogła lub była sporządzona bez poddania oględzinom obiektów w terenie.
Świadczą o tym takie nieprawidłowości, jak daty przeprowadzania kontroli przypadające na
święta, niedziele, dni wolne od pracy lub na czas nieobecności pracownika w pracy
spowodowany urlopem (np. Odział GDDKiA w Warszawie) oraz poświadczenie nieprawdy,
poprzez sporządzanie protokołów bez przeprowadzenia kontroli, czy też załączanie do
protokołów dokumentacji fotograficznej stanowiącej załączniki do kontroli przeprowadzanych
w latach ubiegłych.
• W UG w Gilowicach zapisy o przeprowadzeniu kontroli obiektów w 2014 r. były nierzetelne,
podobnie jak sporządzone na tę okoliczność protokoły kontroli 20 obiektów. Kontroli takich bowiem
w 2014 r. nie przeprowadzono, co m.in. Wójt potwierdził w swoich wyjaśnieniach.
W powyższym zakresie stwierdzono m.in., że:
− kontrole obiektów wykazane w książkach obiektów i w protokołach, jako wykonane w dniach
15-18 grudnia 2014 r. - faktycznie nie miały miejsca,
− protokoły z kontroli 20 obiektów sporządzono w okresie marzec-kwiecień 2015 r., przy czym jako
datę ich sporządzenia wskazano 15-18 grudnia 2014 r.,
− w przypadku trzech obiektów, do sporządzonych protokołów, jako dokumentację fotograficzną
stanu obiektów w 2014 r., dołączono zdjęcia sporządzone w grudniu 2013 r.,
− z uwagi na nieposiadanie przez osobę sporządzającą „protokoły kontroli” wymaganych uprawnień
budowlanych23, jako wykonawcę kontroli wykazano osobę z uprawnieniami, która bez uwag
podpisała nierzetelnie sporządzone protokoły kontroli,
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− w okresie marzec-kwiecień 2015 r. dokonano wpisów do książek obiektów, wykazując nierzetelne
dane o terminach kontroli i sformułowanych w ich trakcie ocenach stanu technicznego obiektów
mostowych.
Przesłuchane w charakterze świadka osoby, które: sporządziły ww. protokoły kontroli obiektów
mostowych, podpisały ww. protokoły oraz dokonały wpisów w książkach obiektów, zeznały m.in.,
że podjęły wspomniane wyżej działania w miesiącach marzec-kwiecień 2015 r. na wniosek i za wiedzą
osoby nadzorującej ich prace.

Kolejną nieprawidłowością związaną z okresowymi kontrolami obiektów inżynierskich (w pięciu
skontrolowanych jednostkach) było wykonywanie tych czynności przez osoby nieposiadające
uprawnień do samodzielnego przeprowadzania kontroli stanu technicznego i użytkowego
obiektów mostowych. Było to niezgodne z art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 12
ust. 1, ust. 2 pkt 5 oraz ust. 7 Prawa budowlanego, do wykonywania kontroli technicznej
utrzymania obiektów budowlanych konieczne jest posiadanie uprawnień do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzone wpisem do centralnego
rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpisem na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego, potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Do
sprawowania kontroli technicznej utrzymywania drogowych obiektów inżynierskich, niezbędne są
uprawnienia budowlane w specjalności mostowej. Wskutek przeprowadzania kontroli przez osoby
nieposiadające do tych czynności uprawnień dochodziło do nieprawidłowego oceniania stanu
technicznego kontrolowanych obiektów (m.in. nieprawidłowo formułowano oceny).
• W UG Garwolin w protokołach z kontroli okresowych (rocznych) sporządzonych przez osobę
nieposiadającą uprawnień wymaganych przepisem art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego, nieprawidłowo
oceniono stan techniczny podstawowych elementów mostów, pominięto ocenę części elementów
konstrukcyjnych istotnych dla funkcjonowania obiektu, błędnie stosowano kody do oznaczenia
uszkodzeń. Z błędami wypełniono książki obiektu mostowego.
• W UG Barciany, w którym Wójt zarządzał sześcioma obiektami mostowymi w badanym okresie
przeprowadzono tylko jedną kontrolę okresową obiektu mostowego (tzw. przegląd pięcioletni) mostu położonego w Krelikiejmach. Kontrola ta została przeprowadzona przez osobę nieposiadającą
uprawnień w zakresie oceniania i badania stanu technicznego mostów i budowli hydrotechnicznych.
• W Oddziale GDDKiA Warszawa dwóch pracowników Oddziału bez posiadania uprawnień w dniach
28 maja 2013 r. i 20 maja 2014 r. przeprowadziło kontrole okresowe czterech obiektów mostowych.
W złożonych w toku kontroli wyjaśnieniach stwierdzili, że jeden przegląd został po jego
przeprowadzeniu uzgodniony z Oddziałowym Inspektorem Mostowym posiadającym stosowne
uprawnienia. Natomiast w pozostałych protokołach z kontroli przez zapomnienie nie zostały wpisane
dane osobowe biorącego udział w kontroli pracownika posiadającego stosowne uprawnienia.
W związku z powyższym osoba ta została dopisana później do protokołu.

Osoby wykonujące samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, bez posiadania
odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie (przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych) podlegają karze
przewidzianej w przepisie art. 91. ust. 1. Prawa budowlanego. Stosownie do przepisów art. 95
pkt 4 tej ustawy, osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które
nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki, podlegają odpowiedzialności zawodowej.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynów podlegających odpowiedzialności
na podstawie wskazanych przepisów, NIK skierowała odpowiednie zawiadomienia do właściwych
organów nadzoru budowlanego.
Skuteczność przeprowadzanych kontroli i formułowanych na jej podstawie wniosków ograniczana
była wskutek niepodejmowania zalecanych prac remontowych. Stwierdzono bowiem,
że w 16 jednostkach przeprowadzających kontrole, podczas których ujawniano uszkodzenia
mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź
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środowiska, nie przestrzegano przepisu art. 70. ust. 1. Prawa budowlanego. Przepis ten stanowi,
że zarządcy obiektów budowlanych (do których zalicza się obiekty mostowe), na których
spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach są
obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli okresowej usunąć
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. Odkładanie przeprowadzania remontów
miało i te negatywne skutki, że przygotowana dokumentacja projektowa remontu ulegała
dezaktualizacji. Jako przyczyny tego stanu w większości jednostek wskazywano brak środków
finansowych na przeprowadzenie niezbędnych remontów.
W związku z ustaleniami kontroli NIK, dotyczącymi niewykonywania pilnych napraw obiektów
mostowych, kontrolerzy NIK podejmowali działania w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK,
informując kierowników kontrolowanych jednostek o stwierdzeniu bezpośredniego
niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej szkody w mieniu w celu zapobieżenia występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie.
• ZDP w Elblągu nie zrealizował wniosków sformułowanych po kontrolach okresowych wykonanych
w 2013 r. Na 10 obiektach mostowych nie wprowadzono ograniczeń nośności i prędkości ruchu.
Użytkowanie obiektów bez ograniczeń zagrażało bezpiecznej eksploatacji obiektów z uwagi na
uszkodzenia dźwigarów i przyczółków. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 51
ust. 1 ustawy o NIK, kontroler poinformował Dyrektora ZDP o stwierdzeniu bezpośredniego
niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej szkody w mieniu. Dyrektor
ZDP w związku z otrzymaną informacją polecił ustawić znaki ograniczające nośność i prędkość
ruchu na wszystkich 10 mostach oraz opracować projekty organizacji ruchu na tych obiektach
do 15 czerwca 2015 r. Należy zauważyć, że wprowadzenie ograniczeń nośności na 10 mostach
wymusi na użytkownikach drogi objazdy od 7,5 km do 20 km. Dotychczas ograniczenia nośności
i prędkości ruchu nie zostały wprowadzone na obiektach mostowych, ze względu na uwarunkowania
komunikacyjne, tj. jedyny możliwy dojazd drogą, na których znajdują się te obiekty.
• W UG Lipowa na czterech eksploatowanych mostach stwierdzono uszkodzenia zagrażające
bezpieczeństwu ruchu i/lub grożące katastrofą budowlaną. Jeden most eksploatowano, mimo
wniosku z kontroli okresowej z 2011 r. o zamkniecie tego obiektu ze względu na stan techniczny.
Zagrożenie katastrofą budowlaną, stwarzał zły stan takich elementów jak: skarpy i przyczółki,
konstrukcje murów oporowych oraz płyty pomostu (korozja zbrojeń). Wójt wyjaśnił, że powodem
niewykonywania remontów na był brak środków finansowych.
• W ZDP Dzierżoniów nie dopełniono obowiązku, polegającego na niezwłocznym usunięciu
uszkodzeń stwierdzonych podczas kontroli stanu technicznego mostów, które mogą spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności
katastrofę budowlaną. W wyniku braku napraw, trzy mosty zagrożone były katastrofą budowlaną
z uwagi na występowanie rozległych ubytków w kamiennych elementach konstrukcji przyczółków.
Uszkodzone były także ceglane sklepienia, co groziło zawaleniem się konstrukcji. Ponadto stan
techniczny 20 mostów zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego. Było to wynikiem
zdeformowanych lub zniszczonych balustrad mostów, zbyt dużych odległości miedzy elementami
konstrukcyjnymi balustrad, często niespełniające wymagań dotyczących wytrzymałości. Napraw
balustrad dokonano nienadającymi się do tego materiałami24, bądź balustrady były zbyt niskie
i nie zapewniały przez to bezpieczeństwa użytkownikom.
• W UG Gilowice cztery mosty były uszkodzone w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu ruchu lub
grożącym katastrofę budowlaną. Na katastrofę budowlaną narażony był most na ul. Beriniego
z uwagi na podmyte nasypy na dojeździe stwarzające ryzyko uszkodzenia betonowych przyczółków,
a w przypadku powodzi mogące doprowadzić do deformacji i zawalenia całej konstrukcji. Mosty
(na aul. Beriniego, Zapolnickiej, Krakowskiej oraz Za Wodą) zagrażały bezpieczeństwu
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użytkowników ze względu na uszkodzenia gzymsów, przyczółków, płyty pomostu i podpór oraz
nasypów (w rejonie skrzydełek i przyczółków), które wykazywały znaczne ubytki materiału.
Brakowało także barier ochronnych. Wójt wyjaśnił, że z uwagi na brak środków finansowych
wykonywano jedynie prace porządkowe wokół obiektów polegające na oczyszczeniu terenu
ze śmieci, kamieni i innych nieczystości.

Ustalenia kontroli wskazują również, iż na terenach podgórskich zarządcy nie zapewnili
przeprowadzenia i należytego udokumentowania kontroli bezpiecznego użytkowania wszystkich
obiektów mostowych, w przypadkach wystąpienia powodzi lub intensywnych opadów deszczu.
Stanowiło to naruszenie art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.
• W PZD w Żywcu nie przeprowadzono lub nienależycie udokumentowano kontrole bezpiecznego
użytkowania wszystkich obiektów mostowych po intensywnych opadach deszczu, jakie wystąpiły na
terenie Powiatu Żywieckiego w dniach 15-18 maja 2014 r. W związku z intensywnymi opadami
atmosferycznymi pracownicy Sekcji Mostowej, dokonali kontroli wszystkich obiektów położonych
w ciągu dróg powiatowych (193 mosty oraz 40 przepustów i siedem kładek). Sporządzili jednak tylko
trzy notatki służbowe z wizji w terenie, potwierdzające wystąpienie uszkodzeń na pięciu obiektach
mostowych. W przypadku pozostałych obiektów mostowych nie sporządzono żadnej dokumentacji
określającej ich stan techniczny po opadach. Wspomniane trzy notatki nie odnosiły się do stanu
bezpieczeństwa użytkowania obiektów mostowych po powodzi, mimo że zgodnie z ww. art. 62 ust. 1
pkt 4 Prawa budowlanego, PZD miał obowiązek przeprowadzenia udokumentowanych kontroli
bezpiecznego użytkowania obiektów mostowych w przypadku wystąpienia okoliczności, o których
mowa w art. 61 pkt 2 ww. ustawy. Nadto ww. czynności przeprowadzili pracownicy nieposiadający
uprawnień budowlanych do samodzielnego przeprowadzania kontroli stanu technicznego
i użytkowego obiektów mostowych.

Wskutek nierzetelnego przeprowadzania okresowych kontroli obiektów mostowych i przepustów
nie wykorzystywano możliwości skutecznego posługiwania się tym narzędziem. Kontrola obiektu
mostowego jest bowiem środkiem prewencyjnym służącym zidentyfikowaniu uszkodzeń na
eksploatowanym obiekcie i w jego otoczeniu, co pozwala na przeprowadzenie w odpowiednim
czasie działań doraźnych, nawet o stosunkowo małym nakładzie finansowym, poprawiających
funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów.
W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami, polegającymi na nieprzeprowadzaniu
okresowych kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich, zarządcy nie dysponowali
informacjami o zakresach niezbędnych remontów oraz o potrzebie zmian w organizacji ruchu
na obiektach mostowych w celu dostosowania jej do istniejącego stanu technicznego tych
obiektów. Nie posiadano także aktualnych informacji o pogarszającym się stanie technicznym
obiektów, o ich przydatności do użytkowania, estetyce tych obiektów i ich otoczenia, jak również
o warunkach bezpiecznej eksploatacji, potrzebach i zakresach robót bieżącego utrzymania oraz
remontów.

3.3.3. Stan techniczny obiektów mostowych
Wyniki kontroli wskazują, że w dobrym stanie technicznym znajdowały się obiekty nowe,
o okresie eksploatacji krótszym niż 5 lat. Znaczna część pozostałych obiektów, ze względu na
uszkodzenia i ograniczoną przydatność do użytkowania, znajdowała się poniżej stanu
niepokojącego (ocena punktowa poniżej 3), wg sześciopunktowej skali ocen od „0” do „5”.
W najgorszym stanie technicznym znajdowały się mosty oraz przepusty wbudowane w ciągach
dróg gminnych. Z uwagi na zaniechanie przez 43% skontrolowanych gmin przeprowadzania
okresowych kontroli stanu technicznego eksploatowanych obiektów bądź nierzetelne ich
wykonywanie, stan techniczny drogowych obiektów inżynierskich, w toku kontroli NIK, określony
został na podstawie oględzin. Z przeprowadzonych czynności wynika, że na drogach gminnych
obiekty znajdujące się w stanie odpowiednim lub dobrym stanowiły pojedyncze przypadki.
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W skontrolowanych gminach zdecydowana większość obiektów (od 60 do 100%) była w złym
stanie technicznym.
W zarządach dróg powiatowych (według wyników okresowych kontroli stanu technicznego) udział
obiektów mostowych o stanie technicznym niepokojącym bądź niedostatecznym oscylował od
35% do 90%. I tak m.in w:
− PZD w Bochni z 44 obiektów poddanych kontrolom okresowym (na 56 eksploatowanych)
w stanie niepokojącym było 15%, a w stanie poniżej tego stanu 75% obiektów,
− ZDP w Suwałkach z 25 mostów, w stanie niepokojącym było 44%, a w stanie
niedostatecznym 48,
− PZD w Żywcu spośród 200 obiektów mostowych, w stanie niepokojącym bądź
niedostatecznym było 35% obiektów.
Spośród skontrolowanych zarządców dróg wojewódzkich największy odsetek mostów
w niedostatecznym i niepokojącym stanie technicznym stwierdzono w:
− ZDW w Katowicach (z 311 zarządzanych obiektów, w stanie niedostatecznym lub
niepokojącym znajdowało się 73%),
− ZZDW w Koszalinie (z 211 obiektów, w stanie niedostatecznym znajdowało się 45,9%
obiektów, a w stanie niepokojącym 22,7%),
Na drogach wojewódzkich w najlepszym stanie technicznym znajdowały się obiekty na terenie
województwa wielkopolskiego (poniżej stanu niepokojącego znajdowało się 3,2%).
W stosunkowo najlepszym stanie technicznym znajdowały się obiekty mostowe na drogach
krajowych. W sieci tych dróg poniżej stanu dostatecznego (ocena główna poniżej 3 pkt – stan
niepokojący) znajdowało się 347 obiektów mostowych (6,2% ogółu).
Z prowadzonej przez zarządców dokumentacji ewidencyjnej z lat 2012-2014 wynika, że wskaźniki
określające stan techniczny obiektów mostowych ogółem ulegały podwyższeniu. Było to jednak
głównie wynikiem przyrostu obiektów nowo wybudowanych (np. w ramach rządowych programów
Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych). Natomiast wskaźniki dotyczące obiektów znajdujących
się w stanie niepokojącym lub poniżej stanu niepokojącego nie uległy poprawie, co wskazuje na
brak remontów tej części obiektów mostowych. Wyniki kontroli wskazują na nieplanowanie
i nieprzeznaczanie środków finansowych na remonty, w tym obiektów wymagających nawet
pilnych zabiegów naprawczych. Potwierdzają to wyniki oględzin przeprowadzonych w toku
kontroli, wskazujące na zły i pogarszający się stan techniczny szeregu obiektów mostowych.
Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych oględzin przedstawiono w załączniku nr 5.5 do
niniejszej Informacji.
• W PZD w Olecku spośród 22 (62,8% z ogólnej liczby 35 mostów), które w ostatniej pięcioletniej
kontroli okresowej otrzymały ocenę mniejszą niż 3 (stan poniżej niepokojącego), jedynie pięć zostało
zakwalifikowanych do remontu i ujętych w WPI na lata 2012-2022. Jednakże tylko jeden z nich,
w miejscowości Babki Gąseckie, objęty został w 2014 r. planowanym wcześniej remontem
i przebudowany został na przepust, zaś drugi w miejscowości Starosty wyremontowano w 2012 r.
z powodu poważnej awarii. Okresowa kontrola roczna w 2013 r. wykazała, że aż 20 mostów (57%)
zarządzanych przez PZD było w stanie poniżej niepokojącego. Pomimo złego stanu technicznego
obiektów, Zarząd sporadycznie wykonywał zalecenia wynikające z okresowych kontroli stanu
technicznego, ograniczając się głównie do usuwania awarii i bieżącego utrzymania. Z tych powodów
stan techniczny obiektów nie uległ poprawie, co potwierdziły okresowe kontrole budowlane w 2014 r.
oraz oględziny przeprowadzone przez kontrolera NIK w maju 2014 r.
• W oddziałach GDDKiA w 2013 r. liczba obiektów, ocenionych poniżej 3 pkt wynosiła 347 (w 2012 r.
było ich 355), co stanowiło 6,2% (w 2012 r. 7,3%). Oznaczało to, że co szesnasty obiekt mostowy
zarządzany przez GDDKiA jest w stanie poniżej niepokojącego i miał zagrożoną trwałość
eksploatacyjną. Utrzymująca się na stałym poziomie liczba obiektów w stanie niepokojącym lub
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poniżej tego stanu wskazuje, że remontów w zasadzie się nie wykonuje. Wyniki oględzin
przeprowadzone w czasie kontroli potwierdziły występowanie uszkodzeń w tej grupie obiektów.
M.in., dla oddziałów GDDKiA w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Szczecinie i Warszawie
nie zaplanowano na 2013 r. żadnych środków finansowych na prace remontowe. Ogółem oddziały
GDDKiA w 2013 r. wydatkowały na remonty obiektów mostowych kwotę 87,4 mln zł, natomiast
w 2014 r. 23 mln zł.
• W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich spośród 152 obiektów mostowych w stanie
niepokojącym (ocena 3) w 2013 r. znajdowało się 68 obiektów (44,7%), a w 2014 r. 65 obiektów
(42,8%). Natomiast w stanie niedostatecznym (oceny poniżej 3 pkt) w 2013 r. było sześć obiektów
(3.9%), a w 2014 r. 10 (6,6%). Jednocześnie, w wyniku działań inwestycyjnych, liczba obiektów
w stanie odpowiednim (ocena 5 pkt) wzrosła z pięciu (6,6%) w 2013 r. do 16 (10,5%) w 2014 r.
• W UM Trzcianka w latach 2012-2015 (I kw.) nie wyeliminowano uszkodzeń ujawnionych w toku
kontroli okresowych trzech obiektów mostowych. Brak bieżących napraw i remontów spowodował
pogorszenie stanu technicznego tych obiektów, co potwierdziły przeprowadzone w toku kontroli NIK
oględziny. Stwierdzono bowiem występowanie uszkodzeń mogących stanowić zagrożenie
bezpieczeństwa osób i pojazdów. Dotyczyło to mostu w Trzciance przy ul. Wiosny Ludów, przepustu
w Górnicy (zbyt krótkie lub uszkodzone bariery ochronne), mostu w Górnicy nad rz. Bukowa
(skorodowany ustrój nośny i podmyte podpory wymagające, natychmiastowego ograniczenia
nośności do 2,5 tony i prędkości przejazdu do 10 km/h), mostu w Teresinie (poobrywane skarpy
stwarzały możliwość zsunięcia się pojazdów lub pieszych po niezabezpieczonych stromych
zboczach). W związku z wynikami oględzin na moście w Górnicy, Burmistrz podjął decyzję,
że w najbliższym czasie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, organizacja ruchu na obiekcie zostanie
dostosowana do jego stanu technicznego, poprzez ograniczenie nośności i prędkości przejazdu.
• W PZD w Żywcu wzrosła liczba obiektów mostowych grożących katastrofą budowlaną, w związku
z nieprzeprowadzaniem dostatecznej liczby remontów, napraw lub przebudowy, z 24 w sierpniu
2013 r. do 49 w sierpniu 2014 r., czyli o 25 obiektów (tj. 1/8 wszystkich zarządzanych). Zastępca
Dyrektora potwierdził, że z powodu zmniejszenia przyznanych środków finansowych na realizację
prac utrzymaniowych i remontów, nie jest możliwe wykonanie wszystkich koniecznych prac,
co wpływa na pogorszenie stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów. Zastępca
Dyrektora nie podał przyczyn nieuwzględniania potrzeb finansowych i rzeczowych PZD wyjaśniając,
że przedstawiciele Zarządu nie uczestniczą w końcowych ustaleniach dotyczących budżetu Powiatu
Żywieckiego na kolejne lata. Zarząd otrzymuje ze Starostwa Powiatowego jedynie polecenie
przygotowania i złożenia zatwierdzonego przez Dyrektora projektu planu finansowego
w wielkościach określonych przez Zarząd Powiatu.

Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny 339 obiektów mostowych posiadających oceny
poniżej 4 pkt wykazały, że posiadały one różnego rodzaju usterki i uszkodzenia. Na obiektach
tych występowało szereg uszkodzeń, których nienaprawienie może spowodować ich
przyspieszoną degradację oraz ograniczać (z uwagi na wprowadzenie na tych obiektach
ograniczenia nośności, prędkości i szerokości skrajni drogowej) możliwość pełnego
wykorzystania parametrów technicznych dróg, w które te obiekty zostały wbudowane. Oględziny
zostały przeprowadzone przy udziale powołanych przez NIK, w trybie art. 49 ust 4 ustawy o NIK,
specjalistów z zakresu utrzymania drogowych obiektów inżynierskich. Podczas oględzin
stwierdzano, że uszkodzone były w szczególności takie elementy obiektów mostowych, jak:
a) nawierzchnia jezdni: deformacje (głębokie koleiny, rysy i pęknięcia asfaltu), zanieczyszczone
oraz niedrożne urządzenia odwadniające, w tym całkowicie blokujące odpływ wody, brak
spadków umożliwiających odprowadzanie wody;
b) pomosty o konstrukcji betonowej, stalowej i drewnianej: ubytki betonu i korozja zbrojenia na
powierzchni pyty pomostu, przecieki wody przez płytę, zacieki i wykwity świadczące
o postępującej korozji ługującej betonu, zniszczenia powłoki antykorozyjnej na pomostach
stalowych, odpady betonu z gzymsów, odsłonięte skorodowane zbrojenie;
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c) dźwigary główne: ubytki betonu, korozja betonu, korozja odsłoniętych prętów zbrojeniowych
powodująca zmniejszenie ich przekroju, przecieki przez sklepienie świadczące o braku
skutecznej izolacji, pęknięcia podłużne, przemieszczenie przęseł powodujące zanik szczeliny
dylatacyjnej, postępująca korozja dźwigarów stalowych, brak powłok antykorozyjnych;
d) urządzenia dylatacyjne: uszkodzona lub źle wykonana izolacja, zanieczyszczone urządzenia,
nierówności i spękania nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, nierówności
progowe, spękania i ubytki uciąglenia nawierzchni;
e) przyczółki: pęknięcia korpusu i skrzydła na skutek osunięcia stożka oraz zanieczyszczenia
szczeliny dylatacyjnej, zacieki i korozja betonu;
f) filary; ubytki korpusu filara stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji, pęknięcia
ciosu podłożyskowego na filarze, podmycie fundamentu filara.
g) balustrady i bariery ochronne: zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych oraz
zaawansowana korozja szczeblin i słupków, deformacje oraz przemieszczenia balustrad
i barier ochronnych, uszkodzenia słupków z pomostem, brak przeciągów i szczeblin
w balustradach.
• W Oddziale GDDKiA w Rzeszowie spośród siedmiu obiektów poddanych oględzinom, jeden
most (w Przeworsku przez rzekę Mleczkę) otrzymał ocenę zadowalającą. Pozostałe obiekty
sklasyfikowano poniżej tej oceny, przy czym stan techniczny mostu w Tyrawie Wołoskiej przez rzekę
Tyrawkę oceniony został jako przedawaryjny (por. dokumentację fotograficzną - zał. nr 5.2. do
Informacji, zdjęcie nr 4). Przyczółek tego mostu uległ przechyleniu w wyniku wykonania go z betonu
o bardzo niskiej wytrzymałości (ocena 1). Obiekt nie zapewniał też bezpieczeństwa ruchu
drogowego. W stanie niepokojącym znajdowały się w szczególności mosty: w Birczy przez rzekę
Korzonkę (należy wstawić krawężniki oraz zbudować chodniki i wykonać system odwodnienia;
na skarpie wykonać schody dla obsługi; poprawnie zakończyć balustradę i wykonać pokrycie
dylatacyjne) oraz w Głuchowie (popękane były przyczółki, most posiada zbyt mały prześwit,
nieoczyszczony był stożek z wegetującej roślinności oraz nie naprawiono szczelin dylatacyjnych na
chodnikach). W stanie niepokojącym znajdowała się też kładka dla pieszych przez rzekę Mleczkę
w miejscowości Przeworsk, przede wszystkim ze względu na zły stan techniczny przyczółków.
• W ZDP W Dzierżoniowie w wyniku oględzin ośmiu obiektów mostowych, w każdym przypadku
stwierdzono uszkodzenia mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym na pięciu
obiektach występowało bezpośrednie zagrożenie. I tak:
1) na moście w miejscowości Mościsko występujące uszkodzenia zagrażały bezpieczeństwu ruchu
drogowego i groziły katastrofą budowlaną. Most mógł być użytkowany z ograniczeniami
i powinien być stale monitorowany. Na obiekcie, celem zmniejszenia przenoszonych drgań,
powinno zostać wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h;
2) most stalowy w Piskorzowie z uwagi na skorodowaną płytę pomostową i gzymsy oraz
nieprawidłowe zakończenie balustrady oraz występujący w skrajni murek, stwarzał zagrożenie
dla bezpieczeństwu ruchu drogowego. Most mógł być użytkowany z ograniczeniami, ale wymagał
umieszczenia tablicy „U-9”, oznaczającej występowanie w skrajni jezdni mostu murku ceglanego;
3) uszkodzenia mostu w Pieszycach (Kamionki) dotyczyły balustrady (zagrażały bezpieczeństwu
ruchu), belki podporęczowej, gzymsów, izolacji pomostu, dźwigarów głównych (betonowych),
przyczółków, konstrukcji oporowych oraz skrzydełek. Użytkowanie mostu możliwe było
z ograniczeniami, tj. przy prędkości pojazdów do 30 km/h. Przy zjeździe w kierunku drogi
wojewódzkiej nr 383 konieczny był montaż tablic U-3d, pozwalających kierującym
na przygotowanie się do zmiany kierunku jazdy;
4) most o konstrukcji kamiennej, zlokalizowany w ciągu drogi nr 3016D w Pieszycach (Kamionki)
posiadał liczne uszkodzenia: całkowicie zniszczone balustrady i bariery ochronne, zniszczone
sklepienie łukowe, wyrwy w przyczółkach, zniszczone konstrukcje oporowe. Występujące
uszkodzenia mostu zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i groziły katastrofą budowlaną.
Obiekt był w stanie awaryjnym i wymagał natychmiastowej naprawy;
5) uszkodzenia balustrad i dźwigarów na moście w Gilowie zagrażały bezpieczeństwu ruchu
drogowego. Część mostu wymagała wyłączenia z użytkowania, do czasu likwidacji zaistniałych
zagrożeń(naprawy dźwigara, który utracił oparcie) oraz zamontowania nowej balustrady.
44

Informacje szczegółowe

• W ZDW Katowice przeprowadzone oględziny 10 obiektów mostowych, których ocena po
przeprowadzonych w 2014 r. przeglądach była niższa lub równa od 2 wykazały m.in.: uszkodzenia
izolacji płyty pomostowej (na wszystkich obiektach), uszkodzenia przyczółków (na sześciu
obiektach), deformację nawierzchni jezdni i chodników (na siedmiu obiektach), uszkodzenia
zagrażające bezpieczeństwu ruchu (na trzech obiektach) oraz pęknięty, nieodwracalnie uszkodzony
filar obiektu, w wyniku czego nastąpiło przesunięcie belek skrajnych i deformacja nawierzchni
jezdni(w Gieble). W związku z dokonanymi ustaleniami konieczne było podjęcia natychmiastowych
działań w stosunku do dwóch obiektów w m. Nędza poprzez zabezpieczenie przyczółków oraz
odkucia luźnych fragmentów płyty pomostu (spadających na tory kolejowe); rozważenie ustawienia
na obiekcie w Szczyrku na jezdni wzdłuż balustrady od strony wody dolnej barier betonowych,
w celu odciążenia belki skrajnej i uszkodzonego skrzydła przyczółka od nacisków wywieranych przez
przejeżdżające pojazdy; wymiany skorodowanej balustrady na obiekcie w Ślemieniu oraz rozważenia
wprowadzenia ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie w Gieble do jednego pasa ruchu celem
odciążenia przesuniętych belek skrajnych i uszkodzonej części filara.
• W UG Pieszyce pięć poddanych oględzinom obiektów mostowych znajdowało się w złym stanie
technicznym. Dwa mosty wykazywały uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie
okresu bezpiecznej ich eksploatacji25. Trzy mosty były uszkodzone w stopniu obniżającym ich
przydatność użytkową, ale nadawały się do naprawy26. We wszystkich mostach występowały
uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Stwierdzono m.in. uszkodzenia
gzymsów, podmyte przyczółki mogące wpłynąć na stateczność podpór, zniszczone nawierzchnie
jezdni i chodników, niedrożne odwodnienie oraz za niskie lub nietypowe balustrady i krawężniki,
niedostosowane do obecnych wymogów związanych z bezpieczeństwem użytkowników. Ponadto,
na jednym z mostów nie wprowadzono oznakowania o ograniczeniach eksploatacji,
co pogłębiało destrukcyjne oddziaływanie ruchu pojazdów na stan techniczny obiektu. Zarządca
nie posiadał informacji o nośności poddanych oględzinom mostów. Aktualny zły stan techniczny
mostów ustalony podczas oględzin, wymagał wprowadzenia ograniczeń w organizacji ruchu.

W dziewięciu skontrolowanych jednostkach (a więc, u co piątego zarządcy) na administrowanych
obiektach występowały uszkodzenia, które stwarzały bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia
lub zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej szkody w mieniu. Obiekty te znajdowały się
w stanie przedawaryjnym i nie nadawały się do użytkowania oraz zagrażały bezpieczeństwu
ruchu drogowego. Dalsza ich eksploatacja mogła doprowadzić do katastrofy budowlanej lub do
powstania nieodwracalnych uszkodzeń dyskwalifikujących ich przydatność użytkową. W tych
przypadkach - w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK - kontrolerzy NIK poinformowali o zaistniałej
sytuacji kierowników skontrolowanych jednostek oraz właściwe organy, w celu zapobieżenia
występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie.
• W DSDiK we Wrocławiu dwa spośród dziesięciu mostów poddanych oględzinom, tj. most
w Jaczkowicach oraz most Mysłakowicach, z uwagi na znaczny stopień uszkodzeń znajdowały się
w bardzo złym stanie technicznym (w tzw. stanie przedawaryjnym). I tak:
1) Most w Jaczkowicach nie nadawał się do użytkowania oraz zagrażał bezpieczeństwu ruchu
drogowego. Dalsza jego eksploatacja mogła doprowadzić do katastrofy budowlanej.
2) Most w miejscowości Mysłakowice również nie nadawał się do użytkowania oraz zagrażał
bezpieczeństwu ruchu drogowego (przez most przemieszczały się ciężkie pojazdy samochodowe
powodując zbyt duże obciążenia użytkowe). Obiekt znajdował się w stanie przedawaryjnym i jego
dalsza eksploatacja mogła doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń dyskwalifikujących jego
przydatność użytkową.
W związku ze stwierdzeniem sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia
ludzkiego i powstania znacznej szkody, kontroler NIK poinformował w dniu 21 kwietnia 2014 r.
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Most w Pieszycach, ul. Świdnicka 60, nad potokiem Pieszyckim oraz most w Kamionkach nad potokiem
Kamionka (117695D).
Most w Pieszycach, ul. Nadbrzeżna 10, nad potokiem Pieszyckim, most w Piskorzowie nad potokiem Kłomnica
(117655D), most w Kamionkach nad potokiem Kamionka (117694D),
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o zaistnieniu takiej sytuacji Dyrektora DSDiK w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK. W tym samym dniu,
tj. 21 kwietnia 2015 r. Dyrektor DSDiK podjął decyzję o zamknięciu obu mostów i wyłączeniu ich
z użytkowania. W dniu 22 kwietnia 2015 r. po otrzymaniu opinii dotyczącej możliwości użytkowania
tych mostów do czasu zakończenia prac związanych z wykonaniem ich ekspertyzy technicznej
(najpóźniej do dnia 15 maja 2015 r.), ruch drogowy na obu mostach został przywrócony.
Sporządzone w maju 2015 r. ekspertyzy stanu technicznego obu obiektów mostowych, potwierdziły
ich zły stan techniczny. Z powodu istniejących uszkodzeń mostów, wykonujący ekspertyzę zalecił
pilne przystąpienie do ich remontu lub przebudowy. W ekspertyzie technicznej mostu
w Jaczkowicach zalecono utrzymanie istniejącego ograniczenia w ruchu na moście, natomiast
w ekspertyzie mostu w Mysłakowicach zalecono wprowadzenie dodatkowego ograniczenia w ruchu,
tj. wdrożenie na obiekcie ruchu wahadłowego z wyznaczonym jednym pasem ruchu w osi jezdni
mostu27 oraz ograniczenie prędkości przejazdu przez most do 10 km/h, celem redukcji wpływów
dynamicznych związanych z nierównościami nawierzchni jezdni.
• W PZD w Żywcu w wyniku przeprowadzonych oględzin stanu technicznego 10 mostów
o najniższych średnich ocenach punktowych (od 1,90 do 2,50) oraz jednego mostu wraz
z sąsiadującą kładką dla pieszych stwierdzono, że:
− w przypadku pięciu obiektów (41,7%)28, z uwagi na stwierdzone uszkodzenia ich części
konstrukcyjnej, konstrukcji oporowej lub pomostu, ich stan został oceniony jako przedawaryjny
(ocena 1);
− w przypadku sześciu obiektów29 występowały istotne uszkodzenia zagrażające katastrofą
budowlaną obiektu, a w jednym przypadku (most w Kamesznicy) wskazano na potencjalne
ryzyko wystąpienia takiej katastrofy;
− w przypadku ośmiu obiektów (66,7%)30 stwierdzono uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu
ruchu publicznego (nie wprowadzono ograniczeń w ruchu drogowym);
− w przypadku wszystkich 12 obiektów sformułowano uwagi i zalecenia na temat ich dalszego
użytkowania na dotychczasowych warunkach, w tym negatywne uwagi dotyczące braku
wykonywania prac remontowych, utrzymaniowych, porządkowych lub braku wprowadzenia na
obiektach wnioskowanych ograniczeń w ruchu pojazdów.
W związku z ustaleniami kontroli wynikającymi z przeprowadzonych oględzin, kontroler przekazał
Dyrektorowi PZD informacje o istniejących bezpośrednich zagrożeniach dla życia lub zdrowia
ludzkiego wynikające ze stwierdzonych uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną na sześciu
mostach (w Rajczy trzy obiekty, w Wieprzu, w Rycerce Górnej, w Mutnym) oraz braku należytego
zabezpieczenia skarp i odcinków dojazdowych dróg do trzech mostów (w Rycerce Górnej,
w Kocierzu Rychwałdzkim i w Mutnym) a także nienależytym oznakowaniu dróg powiatowych
w rejonie czterech mostów (w Rycerce Górnej, w Rajczy – dwa mosty oraz w Wieprzu).
W odpowiedzi na pisma NIK z 24 i 27 kwietnia 2015 r. Zastępca Dyrektora poinformował,
że PZD niezwłocznie wykona tymczasowe zabezpieczenie skarp w rejonie trzech obiektów, a trwałe
ich wygrodzenie nastąpi po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na dostawę barier. Niezwłocznie
zostanie wprowadzone trwałe oznakowanie ograniczenia skrajni poziomej jezdni na moście
w Wieprzu i w Rajczy. Dyrektor PZD nie ustosunkował się jednakże do wszystkich informacji NIK
o stwierdzonych zagrożeniach, w związku z czym kontroler NIK skierował do Zarządu Powiatu
Żywieckiego informację o istnieniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia
ludzkiego w postaci uszkodzeń na sześciu obiektach grożących katastrofą budowlaną. Kontroler NIK
skierował również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu informację o istnieniu
bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego, wynikającego z uszkodzeń
w powyższych obiektach.
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Zawężenie szerokości jezdni do jednego pasa ruchu, poprzez zastosowanie specjalnych barier.
W Bystrej, Wieprzu, Rycerce Górnej i Rajczy (dwa obiekty).
W Wieprzu, w Rajczy, w Rycerce Górnej, w Mutnym oraz w Rajczy (dwa obiekty).
W Wieprzu (dwa obiekty), w Zarzeczu, w Kocierzu Rychwałdzkim, w Rajczy, Rycerce Górnej (dwa obiekty) oraz
w Mutnym.
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• W WZDW w Poznaniu przeprowadzone oględziny dwóch obiektów (w Wojnowicach
i Międzychodzie) wykazały uszkodzenia lub braki mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa osób
i pojazdów korzystających z tych obiektów. Uszkodzenia dotyczyły podstawowych elementów
konstrukcyjnych mostów (w tym ustroju nośnego), które znajdowały się w niedostatecznym stanie
technicznym, jak też urządzeń bezpieczeństwa ruchu – barier ochronnych oraz balustrad
i krawężników. Dyrektor WZDW wyjaśnił, że remont ww. obiektu nie został przeprowadzony
ze względu na brak odpowiednich środków finansowych. W związku z powyższym stanem, kontroler
na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK poinformował Dyrektora WZDW o występowaniu
zagrożenia dla użytkowników ww. obiektów. Dyrektor WZDW podjął decyzję, że most
w m. Wojnowice zostanie do końca 2015 r. przebudowany na przepust. Do tego czasu zostaną
usunięte koleiny i rozważona zostanie możliwość wprowadzenia ograniczenia prędkości. Ubytki
w nawierzchni jezdni mostu w Międzychodzie oraz uszkodzenia chodników zostaną niezwłocznie
usunięte. Ponadto Dyrektor WZDW wyjaśnił, że obiekt w Międzychodzie ze względu na stan
techniczny zostanie rozebrany, a WZDW jest już w posiadaniu projektu technicznego rozbiórki
i budowy nowego obiektu.

Wyniki kontroli wskazują, że uszkodzenia obiektów mostowych, w tym uszkodzenia zagrażające
bezpieczeństwu użytkowników dróg powstawały wskutek nierealizowania ustawowych zadań
nałożonych na zarządców dróg. Przepisy art.20 pkt 4 i 11 u.o.d.p. zobowiązują zarządcę drogi do
utrzymywania nawierzchni drogowych obiektów inżynierskich oraz do wykonywania robót
interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających. Z kolei przepisy art. 61 pkt 1 Prawa
budowlanego zobowiązują zarządców (właścicieli) do utrzymywania obiektów w należytym stanie
technicznym i estetycznym oraz niedopuszczania do nadmiernego pogorszenia ich właściwości
użytkowych i sprawności technicznej. Ponadto, Prawo budowlane w art. 70 ust. 1 zobowiązuje
właściciela obiektów budowlanych do wykonania, po przeprowadzonej kontroli okresowej, napraw
stwierdzonych uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia, a w szczególności katastrofę budowlaną.
Przepisy te były nagminnie naruszane. Ustalono, że 80% zarządców, którzy wykonywali
okresowe kontrole stanu technicznego obiektów mostowych nie wykorzystywało ich wyników do
podejmowania - w szeregu przypadków przez wiele lat - działań mających na celu usunięcie
stwierdzonych uszkodzeń i usterek. Niepokojące było zwłaszcza nieusuwanie uszkodzeń
grożących katastrofą budowlaną lub powstaniem nieodwracalnych zmian w ustroju nośnym,
a także zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności, nie wykonywano
robót remontowych polegających na zabezpieczaniu obiektów przed dalszą degradacją.
Powodowało to pogorszenie stanu technicznego eksploatowanych obiektów, w tym
podstawowych elementów konstrukcyjnych, takich jak pomosty, przyczółki, filary czy dźwigary.
Bezpieczeństwo użytkowników obiektów było obniżone wskutek uszkodzeń (lub braku)
chodników na mostach i dojściach do obiektu, nienormatywne bądź uszkodzone i powyrywane
balustrady oraz zbyt krótkie i za niskie lub uszkodzone bariery ochronne i krawężniki, które nie
zabezpieczały przed wypadnięciem z obiektów.
Brak bieżących napraw i niewykonywanie remontów powodował pogorszenie stanu technicznego
obiektów mostowych oraz zwiększał ewentualne przyszłe koszty napraw obiektów inżynierskich.
Niezapobieganie postępującej degradacji obiektów mostowych – w świetle ustaleń kontroli należy uznać za nieprzestrzeganie postanowień przepisu art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego (obiekt
budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając
do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).
Najczęstszą przyczyną nieprawidłowości w utrzymaniu drogowych obiektów inżynierskich było
niezapewnienie przez zarządców odpowiednich środków finansowych na wykonanie robót
remontowych.
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• W DSDiK we Wrocławiu w przypadku 10 obiektów poddanych oględzinom nie wykonano zaleceń
z poprzedniego przeglądu. Dotyczyło to mostów w Jaczkowicach, rz. Oława; w Iwinach,
rz. Bobrzyca; w Złotoryji, rz. Kaczawa; w Mysłakowicach, rz. Łomnica; w Brunowie, rz. Bóbr;
w Oławie, rz. Odra; w Kostrzycy, rz. Jedlica oraz w Lwówku Śląskim, rz. Bóbr oraz wiaduktu
w Świerkach nad linią kolejową Kłodzko-Wałbrzych. Niewykonane zalecenia dotyczyły zarówno
przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo-budowlanych (pięć obiektów), jak i wprowadzenia
ograniczeń w ruchu (cztery obiekty). Niezrealizowanie zaleceń dotyczących wprowadzenia
ograniczeń eksploatacyjnych, bądź zmiany organizacji ruchu drogowego na obiekcie dotyczyło:
1) mostu w Jaczkowicacch, rz. Oława - nie wprowadzono ograniczenia nośności do 3,5 t ,
2) mostu w Iwinach, rz. Bobrzyca - wprowadzono wprawdzie ograniczenie nośności do 15 t lecz
następnie z niego zrezygnowano,
3) mostu w Złotoryji, rz. Kaczawa - nie wprowadzono ograniczenia nośności do 15 t,
4) mostu w Brunowie, rz. Bóbr - nie wprowadzono ograniczenia w prędkości do 30 km/h oraz
nie zainstalowano oświetlenia obiektu, zaś ograniczenie prędkości wprowadzono w trakcie
kontroli NIK.
Z powodu niezrealizowania zaleconych napraw, dwa spośród 10 mostów poddanych oględzinom,
tj. most w Jaczkowicach oraz most Mysłakowicach, z uwagi na znaczny stopień uszkodzeń,
znajdowały się w bardzo złym stanie technicznym (w tzw. stanie przedawaryjnym, w tym grożącym
katastrofą budowlaną).
• W PZD Zawiercie w związku z niezrealizowaniem zaleceń z przeglądu z 2014 r., w toku
przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK oględzin siedmiu mostów stwierdzono uszkodzenia ustroju
nośnego i podpór (w konstrukcji dźwigarów głównych) oraz przyczółków, konstrukcji dźwigarów
głównych i konstrukcji pomostu. Uszkodzenia te groziły katastrofą budowlaną i zagrażających
bezpieczeństwu ruchu publicznego. Ponadto, oględziny przepustu w m. Rudniki na DP 1713 S
wykazały, że deformacja i odkształcenie bariery energochłonnej nad tym przepustem stwarzały
zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu pojazdów i ruchu pieszych w jego obrębie. W związku
ze stwierdzonymi podczas oględzin uszkodzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu ruchu
publicznego i/lub katastrofą budowlaną, poinformowano Zastępcę Dyrektora PZD w trybie art. 51
ust. 1 ustawy o NIK o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia
ludzkiego albo powstania znacznej szkody w mieniu. W efekcie podjętych (na wystąpienie NIK)
działań, dla obiektu mostowego w Sławniowie wykonano i zatwierdzono projekt organizacji ruchu
oraz polecono Kierownikowi Obwodu Drogowego wprowadzenie tej zmiany i wykonanie niezbędnych
prac naprawczych. Natomiast sprawę wdrożenia projektu przebudowy mostu przekazano Staroście
Zawierciańskiemu. W przypadku pięciu obiektów zaplanowano w okresie maj – czerwiec 2015 r.,
zlecenie ekspertyz obiektów i dalsze działanie uzależniono od ich wyników. Odnośnie jednego
obiektu, na podstawie ekspertyzy z 2009 r. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.
Usunięto także zagrożenia na przepuście w m. Rudniki.
• W Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu nie wykonano napraw zaleconych po kontrolach
okresowych przeprowadzonych w 2012 r. Zaniechanie prac spowodowało m.in., że spośród
15 zbadanych mostów, stan techniczny trzech był „niedostateczny” i również trzech „niepokojący”.
Uszkodzenia konstrukcji tych obiektów zagrażały bezpośrednio bezpieczeństwu użytkowników.
Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK kontroler poinformował Starostę o złym stanie technicznym
pięciu obiektów mostowych (w miejscowościach Dakowy Mokre, Grubsko, Rudniki, Strzyżewo
i Zbąszyń), zagrażającym zdrowiu ludzkiemu albo mogących spowodować znaczną szkodę
w mieniu.
• W PZD w Bochni nie realizowano zaleceń z poprzednich kontroli okresowych dot. usunięcia
uszkodzeń obniżających stan techniczny obiektów mostowych. Przeprowadzone w toku kontroli
oględziny wykazały, że spośród zaleceń w sprawie wykonania oznakowania, informującego
o nośności obiektu, a także takich jak „przebudować obiekt" (w odniesieniu do wszystkich obiektów),
„wykonać bariery sprężyste na dojazdach" (w odniesieniu do trzech obiektów) oraz w odniesieniu do
jednego mostu „uzupełnić deski w bezpiecznikach i naprawić balustrady" - zrealizowano tylko jedną.
Polegało to na ustawieniu - z obu stron mostu znaku B-18 „10 t" - zakaz wjazdu pojazdu o całkowitej
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masie ponad 10 t.. W wyjaśnieniach w sprawie braku realizacji większości decyzji z protokołów
kontroli okresowych obiektów mostowych, były dyrektor PZD w Bochni stwierdził, że:
− decyzje zostały przekazane do realizacji, jednakże ze względu na bardzo wysokie koszty i brak
środków finansowych w budżecie PZD w Bochni realizowano tylko najbardziej konieczne prace;
− w okresie ostatnich kilku lat zdarzały się kradzieże oznakowania, braki stopniowo uzupełniano,
ale miały miejsce i takie przypadki, że nowe uzupełnienie zostało w bardzo krótkim czasie
skradzione ponownie;
− pojawiały się też sygnały, że znaki były usuwane przez kierowców samochodów ciężarowych,
co prawdopodobnie było związane z potrzebą przejazdów po drogach bez ograniczenia
tonażowego, a z ograniczeniem tonażowym na obiektach mostowych.

Oprócz niewykonywania zaleceń (sformułowanych po okresowych kontrolach stanu
technicznego) dotyczących poprawy stanu technicznego obiektów mostowych, nie były
wykonywane (przez 14 skontrolowanych zarządców na 86 mostach) także zalecenia dot. zmiany
organizacji ruchu, w tym w sytuacjach wskazujących na występowanie bezpośredniego
zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia. Stanowiło to niedopełnienie obowiązków zarządcy,
wynikających z przepisów art. 20 pkt 14 u.o.d.p. Wnioskowane w wyniku okresowych kontroli
zmiany wprowadzały ograniczenia w ruchu na obiektach o złym stanie technicznym do czasu
wykonania przebudowy lub wykonania remontu. Ograniczenia dotyczyły głównie nośności,
prędkości, szerokości pasa ruchu oraz wprowadzenia ruchu wahadłowego. Eksploatowanie bez
ograniczeń obiektów znajdujących się w złym stanie technicznym prowadziło do ich
przyspieszonego zużycia i pogłębiania uszkodzeń oraz obniżało ich wartość użytkową.
• W PZD w Żywcu nie zrealizowano zaleceń wydawanych po kontrolach obiektów mostowych
dotyczących wprowadzania zmian organizacji ruchu, a wynikających ze złego stanu technicznego
tych obiektów. Nie wykonywano nawet zaleceń w przypadkach uszkodzeń grożących katastrofą
budowlaną. Na dwóch mostach w Rajczy oraz na moście w Rycerce Górnej nie wprowadzono zmian
organizacji ruchu drogowego w zakresie ustanowienia ograniczeń dla ruchu drogowego.
W przypadku jednego obiektu w Rajczy, oprócz zalecenia jego pilnej przebudowy (z uwagi
na przerwaną ciągłość zbrojenia spowodowaną przeciążeniem obiektu), zalecono również
ograniczenie nośności do 15 ton i skrajni do 300 cm wraz z wprowadzeniem stosownego
oznakowania obiektu. Na moście w Rycerce, w związku z zagrożeniem katastrofą budowlaną,
zalecono wprowadzenie ograniczenia nośności do 15 t i odpowiednie oznakowanie obiektu.
Na moście tym, oprócz oznakowania ograniczenia nośności, brakowało bariery ochronnej nad
murem oporowym przy dojeździe do obiektu, co stwarzało dodatkowe zagrożenie dla ruchu
publicznego.
• W ZDP w Dzierżoniowie w latach 2013-2015 (I kwartał) nie wprowadzono zmian w organizacji
ruchu na obiektach mostowych, polegających na ustanowieniu znaków ograniczenia prędkości
do 40 km/h i do 60 km/h dla pojazdów przejeżdżających przez dwa mosty. Zalecenia tego rodzaju
wynikały z kontroli stanu technicznego mostów przeprowadzonej w listopadzie 2014 r. Brak działań
dotyczących zmiany organizacji ruchu, poprzez wprowadzenie ograniczenia prędkości wyjaśniano
w ZDP okresem zimowym i brakiem możliwości przerobowych ZDP oraz brakiem pracownika
z przygotowaniem merytorycznym. Poinformowano, że zmiany w organizacji ruchu na obiektach
mostowych tego wymagających (wg protokołu kontroli stanu technicznego z listopada 2014 r.)
zostaną wprowadzone w pierwszej kolejności przy usuwaniu usterek wynikających z ww. przeglądu.
• W UG Suwałki na siedmiu (z ośmiu) obiektów mostowych nie dostosowano organizacji ruchu
drogowego do stanu technicznego tych obiektów. Mimo że obiekty te znajdowały się w niepokojącym
lub niedostatecznym stanie technicznym, nie podejmowano żadnych działań mających na celu
zapobieganie niszczeniu obiektów mostowych przez ruch ciężkich pojazdów samochodowych
i maszyn rolniczych. Wójt Gminy wyjaśnił, iż ze względu na ograniczone środki finansowe oraz brak
dokumentacji technicznej mostów, na podstawie której można ustalić nośność mostów, znaki nie
zostały ustawione. Zadeklarował, że po sporządzeniu dokumentacji i określeniu nośności mostów
odpowiednie oznakowanie mostów zostanie wprowadzone.
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• W UM w Choszcznie, most w ciągu drogi gminnej Radlice - Wardyń, nad rzeką Stobnicą (spośród
siedmiu zarządzanych przez Burmistrza) znajdował się w stanie awaryjnym. Stwierdzono
uszkodzenia, które mogły spowodować zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi oraz bezpieczeństwa
mienia. Dla mostu tego po kontrolach z dnia 23 czerwca 2013 r. oraz z dnia 2 lipca 2014 r.
sformułowano wniosek o zamknięcie przejazdu i ruchu na obiekcie. Burmistrz nie wykonał jednak
tych zaleceń. Nie wprowadzono nawet zmian organizacji ruchu dostosowujących ją do aktualnego
stanu technicznego.

Kolejną nieprawidłowością - w 14 jednostkach - związaną z dostosowaniem organizacji ruchu do
stanu technicznego obiektów mostowych było nieprawidłowe (wprowadzające w błąd
użytkowników dróg) oznakowanie dróg oraz obiektów mostowych. Złe oznakowanie ograniczeń
eksploatacyjnych na mostach wpływało negatywnie na bezpieczeństwo i płynność ruchu.
W szczególności, brakowało znaków drogowych informujących z odpowiednim wyprzedzeniem
o ograniczeniach ruchu na mostach. Wymagane znaki znajdowały się dopiero na mostach.
Niektóre z mostów w ogóle nie były oznaczone, jako nienormatywne.
Większość (22 skontrolowanych zarządców dróg) nie miała zatwierdzonej stałej organizacji ruchu
na wszystkich obiektach mostowych. Nie zatwierdzano także wprowadzanych zmian w projektach
organizacji ruchu (w 11 jednostkach). Nie informowano o wprowadzonych zmianach właściwego
Komendanta Policji. Stan ten pozostawał w sprzeczności z przepisami § 2 ust. 1 pkt 1 lit.b i ust. 2
oraz § 4 ust 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach. W świetle ustaleń kontroli brak zatwierdzonej stałej organizacji ruchu drogowego
dla dróg, w ciągach których zlokalizowane były obiekty mostowe, niekorzystnie oddziaływał
na realizację przez zarządców zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu.
Stwierdzono ponadto, że wprowadzane zmiany oznakowania obiektów mostowych (w zakresie
ograniczenia nośności i prędkości przejazdu) nie były uwzględniane w dokumentacji ewidencyjnej
danego obiektu mostowego oraz w dokumentacji odcinka drogi, w szczególności w książkach
obiektów mostowych i kartach obiektów.
• W Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oznakowanie czterech obiektów mostowych
(w zakresie ograniczenia nośności i prędkości przejazdu) nie było ujęte w dokumentacji danego
obiektu mostowego oraz w dokumentacji odcinka drogi. Nie opracowano także projektu organizacji
ruchu. Ostatnie wpisy do książek poszczególnych obiektów mostowych dokonane zostały w 2012 r.
• W UG Lipowa wprowadzanie przez Wójta zmian organizacji ruchu na obiektach inżynierskich
polegających na obniżeniu ich nośności następowało z naruszeniem przepisów rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem31. M.in. na jednym z obiektów
oznakowanie ograniczające jego nośność do 2,5 t było ustawione tylko z jednej strony. Zarządca nie
posiadał projektów organizacji ruchu. Z tego względu nie było możliwe ustalenie, kiedy i z jakiego
powodu zostały wprowadzone wspomniane ograniczenia.

Oprócz złego stanu technicznego możliwości pełnego korzystania z obiektów mostowych
obniżane były wskutek niespełniania przez szereg z nich wymagań określonych
w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie32 oraz Polską Normą z 1985 r. (Polska Norma PN-85/S-10030 Obiekty mostowe).
Budowle te nie spełniały wymagań technicznych określonych dla obiektów mostowych,
w rozumieniu przepisów § 97 powołanego rozporządzenia i z tego względu stanowiły tzw. obiekty
nienormatywne, czyli takie, których parametry techniczne (głównie dotyczące nośności
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i szerokości) odbiegały od parametrów drogi, w ciągu której zostały wbudowane. Mostami
nienormatywnymi były także te, które nie zapewniały żeglowności na rzekach, przez które zostały
pobudowane. Zgodnie bowiem z przepisem § 17 ww. rozporządzenia, usytuowanie mostu nie
powinno ograniczać żeglugi na cieku wodnym. Most powinien spełniać wymagania
administratorów wód, w szczególności w zakresie umiejscowienia podpór, prędkości przepływu
wód oraz odległości mostu od przystani, jeśli znajduje się w jej pobliżu.
• W ZDP w Elblągu most pontonowy usytuowany na rzece Elbląg ograniczał swobodną żeglugę,
bowiem niski lub wysoki stan wody uniemożliwiał jego rozpięcie.
• Na Odrzańskiej Drodze Wodnej i Kanale Gliwickim 42 obiekty mostowe nie spełniały parametrów
eksploatacyjnych umożliwiających utrzymanie żeglowności w IV klasie żeglowności (nie dotrzymują
warunku minimalnego prześwitu). Miedzy innymi dotyczy to mostu w Kędzierzynie Koźlu,
na ul. Grunwaldzkiej, mostu w Gliwicach Łabędy, ul. Staromiejska oraz mostu Piastowskiego w Opolu.
Natomiast na odcinku Odry od ujścia Nysy Łużyckiej do Bałtyku powyższych parametrów
nie dotrzymywało 7 mostów (m.in. w Krajniku Dolnym, Słubicach i w Gryfinie).

Nienormatywne obiekty mostowe, tj. niespełniające kryteriów technicznych dla tego typu budowli,
w 21 skontrolowanych jednostkach stanowiły ponad połowę stanu, a w skrajnych przypadkach
obejmowały nawet całość posiadanego zasobu. Sytuacja ta była wynikiem braku działań
zarządców polegających na przebudowie obiektów, które tego wymagały. Trudności wynikające
z braku normatywności obiektów mostowych pogłębiane były ich złym stanem technicznym
wskutek starzenia się i niepodejmowania prac remontowych oraz ich nieprawidłowym
oznakowaniem (np. nie wszystkie obiekty zostały oznakowane, jako nienormatywne).
• W UG Darłowo wszystkie 10 mostów było obiektami nienormatywnymi ze względu na nośność. Znaki
drogowe o wprowadzeniu ograniczeń ze względu na nośność miały trzy obiekty w m. Jerzyce, Stary
Jarosław i Jerzyczki. Pozostałe siedem obiektów mostowych nie posiadało informacji o ograniczeniu33.
W oględzinach przeprowadzonych w toku kontroli stwierdzono, że:
a) jeden most na kanale Bagienica w m. Pęciszewko (Kępka) znajdował się w stanie przedawaryjnym ocena 1, wykazującym nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące jego przydatność użytkową.
b) pięć obiektów mostowych było w stanie technicznym niedostatecznym, o obniżonej przydatności
użytkowej, ale uszkodzeniach możliwych do naprawy.
M.in., w wyniku oględzin mostu na rzece Grabowa w Porzeczu stwierdzono, że konstrukcja
mostu utraciła stateczność, mogła zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. Obiekt nie nadawał się do
eksploatacji (był w stanie awaryjnym). Nie wykonano naprawy uszkodzeń, które mogły
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia. Za niedopełnienie
powyższych obowiązków uczestniczący w oględzinach pracownik PINB ukarał mandatem karnym
specjalistę ds. dróg i komunikacji UG w Darłowie (art. 93 pkt 9a Prawa budowlanego). W sprawie
nieodpowiedniego stanu technicznego mostu PINB wszczął postępowanie administracyjne.
• W PZD Limanowa, spośród 78 mostów, 69 (88 %) stanowiło obiekty nienormatywne, z tego 58,
(74%) ze względu na nośność, a 11 obiektów (14%) zarówno ze względu na nośność,
jak i szerokość. Z kolei w ZDP Suwałki, spośród 25 mostów zarządzanych przez ZDP, 18 (72%)
było nienormatywnych ze względu na nośność, w tym pięć także z uwagi na szerokość, która
zamiast 6 m wynosiła od 4,5 m do 5 m. Obniżenia nośności mostów dokonano uwzględniając stan
techniczny obiektów i zalecenia eksploatacyjne wynikające z pięcioletnich kontroli tych obiektów,
przeprowadzonych w 2011 r. Natomiast w ZDP w Stargardzie Szczecińskim z ogólnej liczby 32
obiektów mostowych, znajdujących się na zarządzanych przez ZDP drogach, 24 obiekty były
nienormatywne (75 %), z tego wszystkie obiekty ze względu na nośność i 5 ze względu na nośność
i szerokość jezdni. Z 24 obiektów nienormatywnych, informacją o ograniczeniu w terenie ze względu
na nośność, zostało oznakowanych 12 obiektów mostowych.

33

Wobec braku dokumentacji projektowej poddanych oględzinom mostów oraz książek obiektów mostowych, brak
było możliwości stwierdzenia, czy zachowano normatywy dot. szerokości jezdni.
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• W ZDP Elbląg spośród 54 administrowanych obiektów mostowych, 49 (90,7%) było obiektami
nienormatywnymi. Większość z nich (25) została zbudowana przed 1939 r. i ZDP nie posiada
normatywów, według których je zaprojektowano. W 19 przypadkach obiekty budowano
wg normatywów z 1956 r., a w ośmiu wg normy obowiązującej od 1985 r. W dwóch przypadkach
ZDP nie posiadało informacji, kiedy obiekty były budowane lub przebudowywane i według jakich
norm. Zgodnie z danymi ujętymi w ewidencji, 49 obiektów mostowych nie spełnia normatywów
nośności, w tym 22 z nich zarówno nośności, jak i szerokości jezdni. Dyrektor ZDP wyjaśnił,
że obecnie dostosowanie 49 obiektów mostowych do wymogów określonych w obowiązujących
przepisach jest niemożliwe do zrealizowania, gdyż stan techniczny tych obiektów wymaga remontu
kapitalnego lub całkowitej przebudowy, zaś możliwości finansowe ZDP są niewystarczające.
Wskazał też, że ZDP podejmuje działania o uzyskanie dodatkowych środków finansowych.
• W ZDW Katowice wg stanu na 31 grudnia 2014 r., na 311 obiektów mostowych 176 obiektów
(56,5%) było nienormatywnych, z czego: 173 ze względu na nośność (na pięciu tych obiektach
obowiązywał ruch wahadłowy) oraz trzy ze względu na nośność i skrajnię (na jednym obiekcie
obowiązywał ruch wahadłowy). Na pięciu odcinkach dróg wojewódzkich województwa śląskiego
(DW 907, 924, 934, 935 i 937) usytuowane są w ciągu linii kolejowych wiadukty kolejowe,
które ograniczają pionową skrajnię drogową, powodując konieczność dokonywania objazdów
dla pojazdów o wysokości przekraczającej ustanowione ograniczenie.

Zarówno obiekty mostowe znajdujące się w złym stanie technicznym (głównie ze względu na
obniżoną nośność), jak i obiekty nienormatywne stanowiły istotne bariery komunikacyjne.
Zwężenia jezdni powodowały wprowadzanie ruchu wahadłowego na mostach. Z kolei
ograniczenia nośności (np. do 2,5 t) uniemożliwiały korzystanie z najkrótszych połączeń
(wymuszały nadkładania drogi od kilku do kilkudziesięciu kilometrów) bez konieczności
dokonywania objazdów. Na niektórych obiektach nienormatywnych nie wprowadzano ograniczeń
tylko z tego względu, że ich wdrożenie uniemożliwiłoby dojazd ciężarówek do określonych
miejscowości. Niektóre mosty powinny być zamknięte, lecz ze względu na brak innej możliwości
dojazdu pozostawały w eksploatacji.
• W Oddziale GDDKiA w Katowicach na drogach zarządzanych przez Oddział znajdowało się osiem
nienormatywnych obiektów mostowych (cztery mosty i cztery wiadukty). Na dwóch obiektach nie
wprowadzono ograniczeń ze względu na: brak możliwości wytyczenia objazdu (wprowadzenie
ograniczenia nośności mostu w Karchowicach spowodowałoby odcięcie dojazdu ciężarówek do
miasta Pyskowice) i podjęte wcześniej działania ze strony gminy, polegające na ograniczeniu ruchu
pojazdów powyżej 3,5 t na drodze, w ciągu której znajdował się obiekt34.
• W PZD w Zawierciu 37 (65 %) obiektów mostowych było obiektami nienormatywnymi o nośności od
3,5 t do 24 t i było użytkowanych z ograniczeniami nośności, konsekwencją których były
wprowadzone objazdy o długości od 1 do 15 km.
• W ZDP Suwałki z uwagi na stwierdzoną nienormatywność, wynikającą z nieodpowiedniej szerokości
pięciu mostów, na obiektach wprowadzono ruch wahadłowy. Z 25 mostów ograniczenie nośności
wprowadzono na 18 mostach, co wpłynęło na zmniejszenie możliwości korzystania w pełnym
zakresie z 16 dróg powiatowych na długości 69,20 km (z 76 dróg powiatu suwalskiego o łącznej
długości 564,89 km), z tego:
− od 20 ton do 24 ton na siedmiu mostach wpłynęło na odcinki dróg o długości 38,14 km,
− do 16 ton na sześciu mostach wpłynęło na odcinki dróg o długości 21,25 km,
− do 10 ton na trzech mostach wpłynęło na odcinki dróg o długości 9,81 km.
• W ZDW Olsztyn spośród 67 obiektów nienormatywnych, 62 miało ograniczoną nośność od 15 t
do 28 t. Na dwóch mostach ograniczono prędkość do 40 km/h. Należy zaznaczyć, że 53 obiekty
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Wiadukt (JNI 30001343) w Mysłowicach nad droga S-1. Urząd Miasta Mysłowice w 2008 r. wprowadził
ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t. na ulicy Dzióbka, w ciągu której znajduje się
przedmiotowy wiadukt.
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(79%) znajdowały się w odległości do 30 km od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z krajową,
uniemożliwiając korzystanie z najkrótszych połączeń bez konieczności dokonywania objazdów.

Pomimo znacznej liczby obiektów mostowych eksploatowanych w warunkach wprowadzanych
ograniczeń co do nośności i prędkości przejazdu, żaden ze skontrolowanych zarządców dróg nie
skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 129d ust. 1 p.o.r.d., dotyczącego wykonywania,
w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, kontroli
ruchu drogowego w stosunku do pojazdów w zakresie przestrzegania przepisów o wymiarach,
masie lub nacisku osi, w celu zapobiegania niszczeniu dróg i obiektów mostowych,
nieprzystosowanych do przenoszenia ruchu ciężkich pojazdów samochodowych. O potrzebie
korzystania z tego uprawnienia świadczą wyniki kontroli w PZD Zawiercie w zakresie ignorowania
przez część kierowców ograniczeń nośności. Stwierdzono m.in., że w Zawierciu (na podstawie
informacji Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu) Policja średnio w miesiącu ujawnia
10 wykroczeń tego typu. Tego rodzaju sytuacja związania była z tym, że kierowcy, w związku
z remontem dróg wojewódzkich nr 796 i nr 78, nie korzystali z objazdów i wykonywali przewozy
najkrótszą trasą ignorując znaki drogowe.

3.3.4.

Planowanie rozwoju oraz finansowania budowy, przebudowy oraz
remontu drogowych obiektów mostowych i przepustów

Podstawową nieprawidłowością w obszarze planowania zadań było niewykonywanie przez
większość skontrolowanych zarządców obowiązków określonych w art. 20 pkt 1 i 2 u.o.d.p.,
polegających na opracowaniu projektów Planu rozwoju sieci drogowej oraz Planu finansowania
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów
inżynierskich. Brak tych dwóch dokumentów planistycznych pozbawiał zarządców możliwości
systemowego i kompleksowego określania kierunków rozwoju i utrzymania sieci drogowej oraz
drogowych obiektów inżynierskich.
Ustalenia kontroli wskazują, że tylko sześciu ze skontrolowanych zarządców dróg posiadało
przedmiotowe plany. Należy jednak podkreślić, że jedynie część z Planów rozwoju było
aktualizowanych oraz niezwłocznie po opracowaniu przekazywanych do organów właściwych do
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. spełniało wymagania
określone w art. 35 ust. 1 u.o.d.p.
Kolejnych 15 zarządców nie sporządzało wymaganych przepisami u.o.d.p. dokumentów
planistycznych o nazwie Plany rozwoju sieci drogowej oraz Plany finansowania budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
Dokumenty te zastępowano opracowaniami pod różnymi tytułami np. Program odbudowy dróg
gminnych, Program Rozwoju Sieci Dróg Gminnych, Rozwój sieci dróg wojewódzkich, Koncepcja
rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich. Również GDDKiA nie opracowała dokumentu pn.
Plan rozwoju sieci dróg. Role tego planu pełniły opracowania pn. Program działań na sieci
drogowej (w Oddziale Warszawa), Program działań na sieci drogowej w zakresie drogowych
obiektów inżynierskich (Rzeszów) lub Plan zadań mostowych na lata 2014−2016 (Białystok).
Opracowania pełniące role planów rozwoju nie spełniały wszystkich wymagań przewidzianych
przepisami u.o.d.p. dla tych dokumentów. Przede wszystkim nie były okresowo uaktualniane
i przekazywane w trybie art. 35 ust. 1 u.o.d.p. organom właściwym w sprawie sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego.
• UG Darłowo nie posiadał projektu planu rozwoju sieci drogowej obejmującego lata 2014-2015,
wymaganego przepisem art. 20 pkt 1 u.o.d.p. Urząd dysponował dokumentem z 13 czerwca 2003 r.,
sporządzonym przez Przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze (…), określającym plany w zakresie
modernizacji i remontów istniejących dróg gminnych pn. „Program odbudowy dróg gminnych
w gminie Darłowo”, który zawierał: ogólną charakterystykę istniejącego stanu technicznego dróg
zarządzanych przez Wójta, charakterystykę przyjętych rozwiązań projektowych dotyczących
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modernizacji i remontów dróg oraz zestawienie kosztów przebudowy dróg gminnych. Nie obejmował
on modernizacji i remontów drogowych obiektów inżynierskich. W Programie nie określono okresu jego
obowiązywania. Program ten nie był weryfikowany i przekazany w trybie art. 35 ust. 1 u.o.d.p. organom
właściwym w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostali skontrolowani zarządcy nie sporządzali Planów rozwoju sieci dróg, określających kierunki
rozwoju i utrzymania dróg oraz znajdujących się w ich ciągach obiektów inżynierskich.
Niesporządzenie planów powodowało, że zarządcy dróg nie byli w stanie wywiązać się
z ustawowego obowiązku, określonego w art. 35 ust. 1 u.o.d.p., tj. ich okresowej weryfikacji oraz
niezwłocznego przekazywania do wiadomości organom właściwym w sprawie sporządzenia
planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym, nie było możliwości korzystania z tego
rodzaju dokumentów w procesie ustalania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W świetle ustaleń kontroli, brak realizacji tego obowiązku przez zarządców dróg
może powodować, że w planach zagospodarowania przestrzennego nie zostaną przeznaczone
pod budowę dróg i obiektów inżynierskich tereny o szerokości umożliwiającej ochronę
użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem
Wskutek braku planów rozwoju sieci dróg nie określono także kierunków utrzymania drogowych
obiektów inżynierskich i nie identyfikowano działań zmierzających do zapewnienia należytego
stanu technicznego dróg ze znajdującymi się w ich ciągu obiektami inżynierskimi, co miało wpływ
na niezapobieganie uszkodzeniom dróg oraz niezapewnienie bezpiecznych warunków ruchu
drogowego.
W sytuacji braku planów realizacja zadań związanych z rozwojem dróg i obiektów inżynierskich
miała charakter doraźnego reagowania na zaistniałe problemy, nie zaś perspektywicznego
i usystematyzowanego gospodarowania drogowymi obiektami inżynierskimi.
Zarządcy, którzy nie sporządzali Planów rozwoju sieci dróg, nie opracowali również Planów
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów
inżynierskich. Zaniechanie realizacji tego obowiązku było niezgodne z art. 20 pkt 2 u.o.d.p.
i skutkowało brakiem pełnej wiedzy odnośnie skali potrzeb w wymiarze finansowym na budowę,
przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz
brakiem harmonogramu realizacji zadań w tym zakresie.
Zarządcy powszechnie uznawali, że wystarczającym działaniem jest planowanie środków na drogi
i drogowe obiekty inżynierskie w corocznie uchwalanych budżetach jednostek samorządowych.
Wyjaśniano, że planowana budowa dróg wynika z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego samorządów.
• W UG Choszczno nie opracowano planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. Realizacja przytoczonych zadań odbywała
się w ramach budżetu Gminy. Informacje na temat planowanych zadań inwestycyjnych zawarto
w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Choszczno na lata 2007-2015”. W toku kontroli
wyjaśniono, że niezwłocznie zostanie opracowany projekt planu finansowania budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w rozumieniu art. 20
pkt 2 u.o.d.p.
• W UM Trzcianka Burmistrz nie opracował projektu planu rozwoju tych dróg. Wyjaśnił, że planowana
budowa dróg na terenie Gminy wynika z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

NIK wskazuje, że informacje zamieszczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (ustalającym
również zadania drogowe) wynikającym z Wieloletniej Prognozy Finansowej nie stanowią
realizacji obowiązku, o którym mowa w przepisie art. 20 pkt 1 i 2 u.o.d.p. Wynika to głównie
z różnej funkcji tych dokumentów. Wieloletni Prognoza Finansowa jest instrumentem przede
wszystkim racjonalizującym gospodarkę finansową gminy, a określony w art. 35 ust. 1 u.o.d.p.
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plan rozwoju sieci drogowej ma służyć przeznaczaniu w planach zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odpowiedniego pasa
terenu pod przyszłe budowy dróg. Ponadto należy podkreślić, że sporządzane przez samorządy
plany finansowe w dotychczasowym kształcie, jakkolwiek dotyczyły finansowania wymienionych
zadań, to jednak w ocenie NIK, nie realizowały w wystarczającym stopniu tego obowiązku,
bowiem nie uwzględniały potrzeb utrzymywania tych obiektów w odpowiednim stanie
technicznym, a ponadto nie zabezpieczały wieloletniego racjonalnego gospodarowania
drogowymi obiektami inżynierskimi.
Niewykonywanie zadań polegających na sporządzaniu planów rozwoju dróg i ich finansowania,
zarządcy dróg (w szczególności powiatowych i gminnych) usprawiedliwiali również brakiem
środków finansowych na zinwentaryzowanie potrzeb i opracowanie projektu planu rozwoju sieci
drogowej. Nieprzeprowadzanie z powodu braku środków okresowych kontroli stanu technicznego
obiektów mostowych powodowało brak rozeznania o aktualnym stanie technicznego
administrowanych obiektów i tym samym stanowiło barierę opracowania planów rozwoju
i finansowania budowy i remontów. Opracowanie planów rozwoju bez uwzględnienia stanu
technicznego – zdaniem zarządców dróg - czyniłoby plany bezużytecznymi. W konsekwencji,
poddawano w wątpliwość potrzebę ich tworzenia przez gminy, które zarządzają stosunkowo małą
liczbą dróg i nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi.
• W UG Pieszyce wyjaśniono, że nie sporządzono takich planów, gdyż do czasu kontroli NIK
nie przeprowadzono dla wszystkich obiektów inżynierskich okresowych kontroli stanu technicznego,
których wyniki powinny być podstawą do opracowania takiego planu. Po zleceniu w 2014 r. kontroli
stanu technicznego dla części mostów, w kwietniu 2015 r. opracowano projekt planu finansowania
remontu obiektów inżynierskich w oparciu o zalecenia wynikające z dokonanych przeglądów
okresowych mostów.

W sytuacji uznania braku zasadności pracowania Planów rozwoju sieci, zarządcy dróg
przeznaczali niskie środki finansowe na zadania poprawiające stan faktyczny nawierzchni dróg
i obiektów mostowych.
• Starosta Sławieński wyjaśnił m.in., że „Plan finansowania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich” nie został opracowany przez Zarząd
Powiatu, ponieważ wiąże się to z kosztami, które zarządca musi ponieść zlecając opracowanie
ww. planu firmie zewnętrznej. Środki przeznaczone na ewentualną realizację zadania zostały
przerzucone z budżetu Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu na inne, bardziej istotne zadania,
poprawiające stan faktyczny nawierzchni jezdni dróg powiatu.
• W UG Lubań przyczyną niesporządzenia planu rozwoju sieci dróg było przeznaczanie środków
finansowych w pierwszej kolejności na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w latach 2010-2013,
przystąpienie w 2014 r. do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lubań na lata 2014-2024 oraz
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Według wyjaśnień
Wójta, do sporządzenia wymaganego przepisami prawa planu rozwoju sieci dróg przystąpi
po zakończeniu opracowania ww. Strategii, studium oraz po zgromadzeniu odpowiednich środków
na ten cel. Wójt wyjaśnił ponadto, że szeroko rozumiana modernizacja obiektów inżynierskich
nie jest możliwa z uwagi na ograniczone środki finansowe Gminy Lubań. Uznał także,
że wystarczającym będzie planowanie środków na drogi i drogowe obiekty inżynierskie na poziomie
corocznie uchwalanego budżetu Gminy Lubań.

Przyczyną nieprawidłowości w przygotowywaniu przez zarządców dokumentów planistycznych dot.
rozwoju i finansowania sieci dróg były także nieprecyzyjne przepisy prawne. Ustawodawca
w art. 20 pkt 1 oraz art. 35 ust. 1 u.o.d.p. nie określił, w jakiej formie powinny być opracowywane
plany rozwoju sieci drogowej i jaki zakres spraw powinny regulować. W związku z powyższym,
poszczególni zarządcy sami interpretowali wspomniane uregulowania i w ramach swoich

55

Informacje szczegółowe

kompetencji opracowywali pod różnymi nazwami i o różnym zakresie szczegółowości koncepcje
i plany, które uznawali jako plany rozwoju sieci drogowej i na podstawie których procedowali.
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4.1. Przygotowanie kontroli
Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli, była kontrolą planową,
koordynowaną. Przyjęto dobór celowy jednostek do kontroli. Podstawą doboru były przede wszystkim
następujące przesłanki:
− informacje prasowe o złym stanie technicznym obiektów inżynierskich oraz o barierach
korzystania z dróg wskutek nieremontowania obiektów mostowych,
− wyniki analizy informacji zgromadzonych w Systemie Gospodarki Mostowej (prowadzonym
w GDDKiA) na temat wypełniania zadań związanych z zarządzaniem drogowymi obiektami
inżynierskimi i wielkością zasobu obiektów inżynierskich zarządzanych przez daną jednostkę,
− zarządzanie co najmniej pięcioma obiektami mostowymi (gminy) i ponad 10 takimi obiektami dla
pozostałych jednostek zaplanowanych do kontroli.
Zestawienie skontrolowanych podmiotów przedstawiono w zał. nr 5.3.

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało w okresie od 16 marca do 31 lipca 2015 r.
Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne,
zawierające oceny oraz uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Zastrzeżenia do wystąpień zgłosili Dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie, Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Bochni, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Trzebnicy, Dyrektor PZD w Żywcu
(zastrzeżenia wniesione po terminie – odmowa przyjęcia) oraz Dyrektor DSDiK we Wrocławiu.
Komisja Rozstrzygająca, rozpatrująca zastrzeżenia Dyrektora Oddziału GDDKiA w Warszawie,
uwzględniła jedno zastrzeżenie w całości oraz jedno w części. Natomiast zastrzeżenie Dyrektora
PZD w Trzebnicy oddalono w całości. Z kolei z zastrzeżeń zgłoszonych przez Dyrektora PZD
w Bochni jedno uwzględniono w całości i trzy w części, zaś z zastrzeżeń zgłoszonych przez
Dyrektora DSDiK we Wrocławiu, jedno zastrzeżenie uwzględniono w całości, a cztery w części.
W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych związanych z przeprowadzeniem oględzin obiektów
mostowych, powołano 26 specjalistów w trybie art. 49 ustawy o NIK.
W związku z ustaleniami kontroli i stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK skierowała do
kierowników skontrolowanych jednostek 214 wniosków pokontrolnych. Wnioski adresowane do 42
skontrolowanych zarządów dróg (zarządców) i dotyczyły m.in.:
− podjęcia działań w celu opracowywania dokumentów: Plan rozwoju sieci dróg oraz Plan
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów
inżynierskich;
− wypełniania określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji
obiektów inżynierskich oraz sprawozdawczości w ww. zakresie;
− wprowadzenia do ewidencji księgowej środków trwałych obiektów inżynierskich wbudowanych
w drogi publiczne;
− zorganizowania działań w celu zapewnienia wykonywania wymaganych przepisami, okresowych
kontroli obiektów inżynierskich, stosownie do wymogu art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego;
− identyfikowania potrzeb remontowych dla zarządzanych obiektów mostowych
i przepustów;
− przeznaczania wystarczających środków finansowych na wykonywanie remontów obiektów
mostowych;
− dostosowania organizacji ruchu oraz warunków eksploatacji dróg do stanu technicznego
zarządzanych obiektów mostowych i przepustów;
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− wykonywania w obecności służb kontroli ruchu drogowego, czynności kontrolnych w zakresie
przestrzegania przepisów o wymiarach, nacisku osi i prędkości w celu zapobiegania niszczeniu
obiektów mostowych;
− nadawania obiektom mostowym Jednolitych Numerów Inwentarzowych;
− nadania numerów ewidencyjnych dla znajdujących się na drogach przepustów;
− sporządzania rzetelnych informacji o stanie sieci dróg i obiektów mostowych i przekazywania jej
GDDKiA;
− usunięcia uszkodzeń obiektów mostowych i przepustów ujawnionych w trakcie kontroli,
w szczególności podjęcia działań zmierzających do sukcesywnego objęcia pracami remontowymi
obiektów, których stan techniczny został oceniony na ocenę 1 bądź 2;
− zinwentaryzowania obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągach dróg publicznych oraz
wykorzystania wyników tych działań do sporządzenia dokumentacji ewidencyjnej;
− doprowadzenia do usunięcia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi rodzajami dokumentacji
ewidencyjnej oraz wprowadzenia procedur, które zapewnią rzetelne prowadzenie ww. ewidencji
w przyszłości.
Z otrzymanych odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że adresaci tych wystąpień
zrealizowali 60 wniosków, 113 było w trakcie realizacji, zaś kolejnych 41 wniosków - jak dotychczas nie zostało zrealizowanych35. Powyższa sytuacja (duża liczba wniosków niezrealizowanych) jest
wynikiem tego, że wykonanie wniosków będzie wymagało poniesienia odpowiednich nakładów
finansowych, co wymaga ich zaplanowania w budżetach zarządców dróg na 2016 r.
Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli wskazującymi na uzasadnione podejrzenie popełnienia
przestępstw lub wykroczeń, Najwyższa Izba Kontroli składała zawiadamia do organów powołanych
do ich ścigania. Ogółem złożono 28 tego rodzaju zawiadomień.
Na podstawie złożonych zawiadomień m.in. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Warszawski Zachodni, przeprowadził czynności wyjaśniające w UG Kampinos. Z tytułu
niewykonywania okresowych kontroli obiektów mostowych oraz nieprowadzenia książek obiektów
budowlanych, ukarano pracownika UG grzywnami w trybie art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego.
Ponadto, Powiatowy Inspektor podjął decyzję o przeprowadzeniu z urzędu kontroli utrzymania
wszystkich drogowych obiektów budowlanych, planując ich wykonanie w latach 2015-2016.
W toku kontroli zasięgano w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK informacji
w 45 jednostkach nieobjętych kontrolą, tj. właściwych miejscowo jednostkach terenowych Policji,
Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, w sprawach dotyczących w szczególności
przestrzegania przez kierujących pojazdami przepisów ograniczających nośność i prędkość
na obiektach mostowych oraz dokonywania przez zarządców dróg wspólnych kontroli ruchu
drogowego z Policją i ITD w zakresie przestrzegania przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi,
w celu zapobiegania niszczeniu obiektów mostowych, nieprzystosowanych do przenoszenia ruchu
ciężkich pojazdów samochodowych.
Wg stanu na 6 października 2015 r. finansowe rezultaty kontroli wyniosły ogółem 45 737,9 tys. zł.
Na powyższą kwotę składały się przede wszystkim sprawozdawcze skutki nieprawidłowości
(44 188,4 tys. zł) oraz potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości (1 535,0
tys. zł).
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5.1. Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582).
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.
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).
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. Nr 43, poz. 430 ze zm.).
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).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

5.2. Analiza stanu prawnego
1. Ustawa o drogach publicznych
1.1. Zarządzanie drogami publicznymi
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych36, centralnym
organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad (Generalny Dyrektor DKiA), który wykonuje zadania zarządcy dróg
krajowych. Na podstawie art. 18a ust. 1, Generalny Dyrektor DKiA wykonuje swoje zadania przy
pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wykonuje również zadania zarządu
dróg krajowych.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 u.o.d.p, dla pozostałych dróg zarządcami są:
1) dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
2) dla dróg powiatowych – zarząd powiatu,
3) dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta),
z zastrzeżeniem art. 19 ust. 5, który stanowi, że w granicach miast na prawach powiatu zarządcą
wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
Zadania zarządcy drogi określają przepisy art. 20 ustawy. Do zadań tych należy m. in.:
− opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych
planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
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Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.
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− opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
− prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na
żądanie uprawnionym organom,
− przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych
ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
− wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz
wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub
mienia.
Zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz prezydenci miast, jako zarządcy dróg
krajowych w miastach na prawach powiatu mogą wykonywać swoje obowiązki przy pomocy
jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik
województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania
zarządu drogi wykonuje zarządca (art. 21 ust. 1 ustawy).
1.2. Ustawowe pojęcia istotne dla przedmiotu kontroli.
Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, drogowe obiekty inżynierskie są elementami
drogi. Art. 4 pkt 12 i 13 określają odpowiednio: drogowy obiekt inżynierski - jako obiekt mostowy,
tunel, przepust i konstrukcję oporową; obiekt mostowy - jako budowlę przeznaczoną do
przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek
zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności:
most, wiadukt, estakadę, kładkę.
1.3. Warunki techniczne dla drogowych obiektów inżynierskich.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane37, warunki
techniczne dla dróg oraz warunki techniczne dla drogowych obiektów inżynierskich (które zgodnie
z art. 3 pkt 3 i 3a ww. ustawy stanowią obiekty budowlane) określają przepisy rozporządzeń Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej38. Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie stosuje się przy projektowaniu, budowie
oraz przebudowie obiektów inżynierskich i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także przy
projektowaniu i budowie urządzeń obcych, sytuowanych na obiektach inżynierskich. Przepisy te
stanowią m. in., że połączenie obiektu inżynierskiego z drogą powinno zapewnić w szczególności:
1) kontynuację ruchu drogowego,
2) właściwe warunki pracy konstrukcji obiektu,
3) odpowiednie ukształtowanie przestrzeni pod obiektem mostowym w zależności od rodzaju
przeszkody i zagospodarowania terenu,
4) stabilność nasypu drogowego i terenu,
5) stabilność i szczelność nawierzchni jezdni (§ 79).
Obiekt inżynierski powinien być dostępny dla obsługi w celu dokonywania przeglądów i bieżącego
utrzymania, w szczególności poprzez spełnienie warunków określonych w § 84 rozporządzenia.
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W dziale IV rozporządzenia zawarto przepisy określające bezpieczeństwo obiektów inżynierskich;
w dziale VI – wymagania dotyczące wyposażenia tych obiektów; w dziale VII – warunki
umieszczania urządzeń obcych na obiektach; w dziale VIII – bezpieczeństwo pożarowe.
1.4. Sporządzanie planów rozwoju sieci drogowej
Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi jest zobowiązany do
opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach
organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Do zarządcy drogi należy również opracowywanie projektów planów finansowania budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (art. 20
pkt 2 ustawy). Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy, zarządca drogi sporządza i weryfikuje okresowo
plany rozwoju sieci drogowej i przekazuje je, niezwłocznie po sporządzeniu, organom właściwym
w sprawie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego.
1.5. Ewidencja i numeracja dróg publicznych.
Na podstawie przepisów art. 10 ust. 6-10 ustawy o drogach publicznych, drogom publicznym,
obiektom mostowym i tunelom nadaje się numerację. Jednolite numery inwentarzowe (JNI) obiektom
mostowym i tunelom nadaje, na podstawie zgłoszeń zarządców dróg, Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad, który prowadzi rejestr numerów nadanych obiektom mostowym i tunelom
(art. 10 ust. 9 i 10 ustawy).
Na podstawie art. 10 ust. 11 ww. ustawy, zarządca drogi prowadzi dla poszczególnych kategorii dróg
ewidencję dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów; zadanie to zostało również
określone w art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że zarządca drogi prowadzi
ewidencję dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnia ją na żądanie
uprawnionym organom. Szczegółowe zasady dotyczące ewidencji i numeracji dróg określa
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom39.
Każdej drodze nadaje się numer, na potrzeby oznaczania przebiegu drogi na mapach oraz
oznakowania dróg zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(§ 3 rozporządzenia). Zarządca drogi ustala numer ewidencyjny odcinka drogi (§ 5 ust. 1) oraz dla
obiektów mostowych i tuneli (§ 6 ust. 1). Numerem ewidencyjnym dla obiektów mostowych jest JNI,
który nadaje Generalny Dyrektor DKiA na podstawie zgłoszenia właściwego zarządcy drogi,
na zasadach określonych w § 6 rozporządzenia. Zarządca drogi ustala numer ewidencyjny dla
przepustów i tuneli (§ 6 ust. 1 - 3 i § 7 ust. 1).
W § 9 ust. 1 rozporządzenia określono, jakie dokumenty powinna zawierać ewidencja dróg. Należą
do nich m.in. książki obiektów mostowych i tuneli, karty obiektów mostowych, wykazy obiektów
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz mapy techniczno-eksploatacyjne dróg. Wzory tych
dokumentów określają załączniki do rozporządzenia. Książki obiektu mostowego oraz tunelu
sporządza się w jednym egzemplarzu i prowadzi osobno dla każdego z tych obiektów (§ 13).
Ewidencję prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej, a jej aktualizowania dokonuje się na
bieżąco, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok
kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający (§ 16 i 17 ust. 1).
Rejestr numerów nadanych drogom prowadzą: Generalny Dyrektor DKiA – odrębnie dla dróg
krajowych i wojewódzkich oraz zarządy województw – odrębnie dla dróg powiatowych i gminnych.
Rejestry te powinny zawierać numer i przebieg drogi. Aktualizacji rejestrów dokonuje się na wniosek
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właściwego zarządcy drogi (§ 18 rozporządzenia). Zawartość rejestru numerów nadanych obiektom
mostowym i tunelom określa § 19 ust. 1. Rejestry prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej
(§ 20 ust. 1).
Stosownie do postanowień § 21 rozporządzenia, dla dróg, obiektów mostowych, przepustów i tuneli,
użytkowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nieobjętych ewidencją na podstawie
przepisów dotychczasowych, należało założyć ewidencję zgodnie z przepisami rozporządzenia,
w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Ewidencja ww. obiektów,
prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych, stanowi integralną część ewidencji
prowadzonej zgodnie z aktualnymi przepisami. Natomiast aktualizacji ewidencji założonej
i prowadzonej na podstawie dotychczasowych przepisów, należało dokonać w terminie 36 miesięcy
od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Na podstawie art. 18a ust. 7 ustawy o drogach publicznych zostało wydane 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 promach40.
Zgodnie z przepisami § 1 ust. 1 i 4 rozporządzenia, Generalny Dyrektor DKiA gromadzi dane
dotyczące sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli oraz promów, sporządzane zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 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, powiatowych i gminnych sporządzają informacje dla
celów statystycznych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza danych o sieci dróg
publicznych i przekazują je Generalnemu Dyrektorowi, raz do roku w terminie do końca I kwartału,
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego (§ 2 ww. rozporządzenia). Sporządzanie
informacji dla celów obronności odbywa się przez wypełnienie karty obiektu mostowego oraz przez
sporządzenie i prowadzenie map techniczno-eksploatacyjnych dróg publicznych, określonych
w rozporządzeniu w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych (§ 1 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Na podstawie § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, w celu aktualizacji sporządzonych i prowadzonych
przez zarządców dróg map techniczno-eksploatacyjnych dla celów obronności, w zakresie
dotyczącym dróg zarządzanych przez innych zarządców dróg, mapy techniczno-eksploatacyjne
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 ekspresowych oraz gminnych - zarządcy dróg
wojewódzkich;
− do dnia 20 kwietnia – przez zarządcę dróg wojewódzkich – Generalnemu Dyrektorowi DKiA.
2. Prawo budowlane
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obiekty
budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej:
− co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów, instalacji
i urządzeń wymienionych w pkt 1,
− co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do
użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.
Niewykonywanie obowiązku kontroli jest wykroczeniem z art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego,
zagrożonym karą grzywny.
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Na podstawie art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego, kontrola powinna być prowadzona przez osoby
posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5
powołanej ustawy, za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność
związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania
zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności
działalność obejmującą m.in. sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych. Samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia
budowlane stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego (art. 12 ust. 2).
Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do
centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę
(art. 12 ust. 7 ustawy). 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 budownictwie41. Zgodnie z § 13 ust. 1,
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń uprawniają do
kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, jakim jest drogowy obiekt
inżynierski w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które m. in. nie spełniają lub
spełniają niedbale swoje obowiązki, podlegają odpowiedzialności zawodowej przewidzianej w art. 95
pkt 4 Prawa budowlanego. Natomiast wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
bez posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, stanowi przestępstwo z art. 91 ust, 1 pkt 2 Prawa budowlanego.
Na podstawie art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca jest zobowiązany prowadzić
dla każdego obiektu książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów
dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy
w okresie użytkowania obiektu. Jednak na podstawie art. 64 ust. 2 pkt 3, obowiązek ten nie obejmuje
zarządców dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzi książkę drogi lub książkę obiektu
mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych. Zaniechanie obowiązku prowadzenia
książki obiektu budowlanego stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny (art. 93 pkt 9 Prawa
budowlanego).
3. Prawo o ruchu drogowym
Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ruch
pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd
pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego przez właściwy organ w drodze
decyzji administracyjnej oraz przestrzegania warunków przejazdu, określonych w tym zezwoleniu.
Organ wydający zezwolenie prowadzi rejestr zezwoleń (art. 64 ust. 5). Na podstawie art. 64a ust. 3,
zezwolenie wydaje zarządca właściwy dla drogi, na której ruch ma być wykonywany. Stosownie do
art. 64 ust. 4, kierujący pojazdem powinien mieć zezwolenie przy sobie i okazywać je uprawnionym
osobom.
Na podstawie art. 64c ust. 9-13, podmiot posiadający zezwolenie kategorii V i VI, planujący
wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego
rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany powiadomić pisemnie
właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu,
w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7 dzień terminu jest
ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu. Zarządca drogi najpóźniej na 3 dni przed
41

Dz.U. z 2014 r., 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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datą planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić warunki przejazdu
przez most lub wiadukt lub zgłosić uzasadniony sprzeciw.
Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt określa zarządca drogi,
ustalając, zależnie od potrzeb, ograniczenia w zakresie ruchu, sposób przejazdu oraz
przystosowanie obiektu do przejazdu. Zarządca drogi może zgłosić sprzeciw, jeżeli stan technicznej
sprawności mostu lub wiaduktu, po którym planowany jest przejazd pojazdu nienormatywnego,
określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, uniemożliwia wykonanie tego przejazdu.
Zabronione jest wykonywania przejazdu przez most lub wiadukt w przypadku zgłoszenia sprzeciwu
albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt. Na podstawie art. 140aa ust. 1 ustawy,
za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami, określonymi
w zezwoleniu, właściwy organ, określony w ust. 2, nakłada karę pieniężną w drodze decyzji
administracyjnej. Zgodnie z art. 140aa ust. 3, karę nakłada się na podmiot wykonujący przejazd lub
na podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym.
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5.3. Wykaz skontrolowanych jednostek oraz osób zajmujących stanowiska
kierownicze, odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność
Lp.
1

Nazwa jednostki

Nazwa funkcji
kierownika
jednostki

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
Dyrektor DSDiK
we Wrocławiu

Imię i Nazwisko
kierownika jednostki

Ocena
skontrolowanej
działalności42

Leszek Loch

n

Dyrektor

Jerzy Doroszkiewicz

p

Generalna Dyrekcja Dróg
3 Krajowych i Autostrad Oddział
w Katowicach

Dyrektor Oddziału

Wojciech Żurek, p.o. Dyrektora Oddziału
od 13 lutego 2014 r. do 26 kwietnia
2015 r. oraz Ewa Tomala-Borucka
Dyrektor Oddziału od 27 kwietnia 2015 r.

p

Generalna Dyrekcja Dróg
4 Krajowych i Autostrad Oddział
w Rzeszowie

Dyrektor

Wiesław Kaczor

pn

Generalna Dyrekcja Dróg
5 Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

Dyrektor

Łukasz Lendner

pn

6

Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku

Dyrektor

Józef Władysław Sulima

pn

7

Powiatowy Zarząd Dróg
w Bochni

Dyrektor

Małgorzata Dąbrowska-Zysek, dyrektor
od 15 czerwca 2015 r., poprzednio Adam
Korta

n

8

Powiatowy Zarząd Dróg
w Słupcy

Dyrektor

Krzysztof Gajewski

pn

9

Powiatowy Zarząd Dróg
w Zawierciu

Dyrektor PZD

Marian Gajda

pn

p.o. Mieczysław Kotarzewski

n

Ireneusz Kozecki od 1 grudnia 2014 r.,
poprzednio Andrzej Wilkoński

n

Wojciech Wiśniowski

o

Generalna Dyrekcja Dróg
2 Krajowych i Autostrad Oddział
w Białymstoku

10 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu Dyrektor
11

Starostwo Powiatowe w Nowym
Starosta
Tomyślu

12 Starostwo Powiatowe w Sławnie Starosta

Radosław Głażewski od dnia 29 listopada
22014 r., poprzednio Franciszek Kupracz

13 Urząd Gminy Darłowo

Wójt

14 Urząd Gminy Garwolin

Wójt

Marcin Kołodziejczyk

n

15 Urząd Gminy Gilowice

Wójt

Leszek Frasunek

n

16 Urząd Gminy Kampinos

Wójt

Monika Ciurzyńska od 10 grudnia
2014 r.,
poprzednio
Tomasz
Tymoftyjewicz.

n

17 Urząd Gminy Lipinki

Wójt

Czesław Rakoczy

o

42

n

Uzyty skrót oznacza: p – ocena pozytywna, pn – pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, n – negatywna.
W wystąpieniach do: Starosty Sławnieńskiego przyjęto ocenę ogólną dzieloną - oceniono pozytywnie wykonywanie
prac remontowych, natomiast negatywnie pozostałe objęte kontrolą zagadnienia. Opisową ocenę zastosowano
w wystąpieniu do Dyrektora PZD w Olecku. Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań polegających na
przeprowadzaniu okresowych kontroli obiektów mostowych, natomiast negatywnie pozostałe zagadnienia objęte
kontrolą. Również opisową ocenę zastosowano w wystąpieniu do Wójta Gminy Lipinki. Pozytywnie oceniono
utrzymywanie w dobrym stanie trzech spośród czterech mostów, pozostałe zagadnienia oceniono negatywnie
(brak kontroli okresowych, nieopracowanie planów rozwoju sieci oraz brak organizacji ruchu na drogach).
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18 Urząd Gminy Lipowa

Wójt

Jan Góra od 30 listopada 2014,
poprzednio Stanisław Caputa

n

19 Urząd Gminy Lubań

Wójt

Zbigniew Hercuń

n

20 Urząd Gminy Mieścisko

Wójt

Andrzej Banaszyński

n

21 Urząd Gminy w Barcianach

Wójt

Ryszard Kozyra

n

22 Urząd Gminy w Ostródzie

Wójt

Bogusław Fijas

n

23 Urząd Gminy w Suwałkach

Wójt

Tadeusz Chołko

n

24 Urząd Gminy w Wiskitkach

Wójt

Franciszek Miastowski

n

25

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Marszałek
Województwa

Wojciech Saługa

p

26

Urząd Miasta i Gminy
Stary Sącz

Burmistrz

Jacek Lelek

pn

27

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz

Kazimierz Jańczuk

pn

28 Urząd Miejski Trzcianki

Burmistrz

Krzysztof Władysław Czarnecki

n

29 Urząd Miejski w Choszcznie

Burmistrz

Robert Adamczyk

n

30 Urząd Miejski w Pieszycach

Burmistrz

Dorota Konieczna – Enözel od 8 grudnia
2014 r., poprzednio Mirosław Janusz Obal

n

p.o. Dyrektora
WZDW

Paweł Katarzyński,

pn

Dyrektor ZZDW

Bogdan Krawczyk

pn

31

Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu

Zachodniopomorski Zarząd
32 Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
33

Zarząd Dróg Powiatowych
w Dzierżoniowie

Dyrektor ZDP

Zbigniew Basisty

n

34

Zarząd Dróg Powiatowych
w Elblągu z siedzibą w Pasłęku

Dyrektor ZDP

Tadeusz Przyborski

n

35

Zarząd Dróg Powiatowych
w Limanowej

Dyrektor

Marek Urbański

pn

36

Zarząd Dróg Powiatowych
w Olecku

Dyrektor

Dariusz Kozłowski

0

37

Zarząd Dróg Powiatowych
w Stargardzie Szczecińskim

Dyrektor ZDP

Ryszard Hardyś

pn

38

Zarząd Dróg Powiatowych
w Suwałkach

Dyrektor ZDP

Marek Dziemian

n

39

Zarząd Dróg Powiatowych
w Trzebnicy

Dyrektor ZDP

Paweł Kaźmierczak

n

40

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach

Dyrektor ZDW

Ryszard Tabor

pn

41

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie

p.o. Dyrektora ZDW Marta Maj

pn

42

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie

Dyrektor ZDW

pn
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5.4. Wykaz organów i instytucji, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szef Kancelarii Prezydenta RP
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Szef Kancelarii Sejmu
Szef Kancelarii Senatu
Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Minister Finansów
Minister Spraw Wewnętrznych i Administarcji
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Komendant Główny Policji
Marszałkowie województw
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Wiejskich RP
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
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5.5.

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin43
1. Nasypy i skarpy
Oględzinom i ocenie podlegały nasypy i skarpy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu
mostowego – tzn. na takim obszarze, na którym ich ewentualne uszkodzenia miały wpływ na stan
techniczny obiektu i bezpieczeństwo użytkowników.

Wegetująca bujna
roślinność oraz
uszkodzona skarpa
i nasyp.
Brak dojścia do
obiektu oraz
uszkodzona
balustrada.

Fot. 1 Most na rzece Sucha w miejscowości Prościeniec
Skarpy
prowizorycznie
umocnione.
Pobocze
umocnione płytami
IOMB (żelbetowe
wielootworowe)
lub krawężnikami.
Brak słupków
bariery
energochłonnej
na odcinkach
przejściowych.

Fot.2. Most w ciągu drogi gminnej Korytowo – Łaszewo, rzeka Wardynka

Zator z kamieni i
pni piętrzy wodę
pod obiektem
i powoduje
podmywanie
konstrukcji
przyczółków.
Brak balustrady,
w konstrukcje
wrośnięte krzewy
i drzewa.

43

Wszystkie fotografie stanowią własność NIK (wykonane zostały w trakcie przeprowadzanych oględzin ).
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Rys. 3. Most w ciągu drogi gminnej Radlice -Wardyń, rzeka Stobnica

Zły stan techniczny
przyczółka, który
uległ przechyleniu.

Fot. 4. Most przez rzekę Tyrawkę w miejscowości Tyrawa Wołoska

Uszkodzony
przyczółek.
Bujna roślinność
i uszkodzona
skarpa i nasyp.
Brak schodów.

Fot. 5. Most w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Chodorki przez rzekę Rospudę

Uszkodzony
przyczółek.
Głębokie ubytki
materiału
kamiennego oraz
zaprawy betonowej
w dolnej strefie
korpusu istotnie
obniżają nośność
mostu, jak również
stwarzają
przesłankę
do wystąpienia
awarii/katastrofy
obiektu.
Fot. 6. Most w miejscowości Sulbiny, ul. Nadwodna
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2. Dojazdy w obrębie skrzydeł
Ocenie podlegała jezdnia dojazdów w obrębie skrzydeł, oraz stan odwodnienia na dojazdach (ścieków
przykrawężnikowych i naskarpowych, studzienek kanalizacyjnych).

Uszkodzenia
dojazdów do mostu.
Uszkodzone pobocze
po dwóch stronach.
Zwężenie jezdni.

Fot. 7. Most w miejscowości Wilamowo

Uszkodzony dojazd.

Fot. 8. Most w miejscowości Strzyżewo na rzece Obrze

Ograniczenia
szerokości jezdni

Fot. 9. Most w Złotoryi, na rzece Kaczawie
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3. Nawierzchnia jezdni
Ocenie podlegały: jezdnia oraz utwardzone pobocza i opaski znajdujące się między krawężnikami.
W przypadku obiektów bez krawężników w ocenie nawierzchni jezdni był uwzględniany stan poboczy.

Uszkodzone
podjazdy i krawężniki

Fot. 10. Most w miejscowości Dakowy Mokre na rzece Mogielnica

Uszkodzony prawy
pas ruchu.
Zaawansowana
korozja łuszczeniową
betonu, ślady po
naprawach wybojów
masą bitumiczną.

Fot. 11. Most w m. Borek
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4. Balustrady, bariery ochronne, osłony
Oględzinom podlegały balustrady i bariery ochronne znajdujące się na obiektach mostowych i na
dojazdach w obrębie skrzydeł. Oceniono też stan techniczny osłon.

Korozja, pęknięcia
i ubytki gzymsów
i uszkodzone
bariery.

Fot. 12. Most w miejscowości Jagodnik

Uszkodzone
betonowe słupy,
skorodowane
balustrady.

Fot. 13. Most na rzece Dylewka

Balustrada
o niewłaściwej
konstrukcji
skorodowane
elementy
balustrady
(poręcze,
przeciągi).

Fot. 14. Most przez rzekę Tyrawkę w miejscowości Tyrawa Wołoska
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5. Nawierzchnia chodników i krawężniki
Oględzinom podlegały: nawierzchnia chodników na obiekcie mostowym oraz na dojazdach, w obrębie
skrzydeł.

Uszkodzona
nawierzchni chodnika,
skorodowana balustrada

Fot. 15. Most w miejscowości Przewięź.

Brak chodnika

Fot.16. Most na rzece Struga -Bawół w miejscowości Brudzewo
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6. Belki podporęczowe i gzymsy
Ocenie podlegały belki podporęczowe i gzymsy (w tym deski gzymsowe) znajdujące się na przęsłach
i skrzydłach przyczółków.

Uszkodzenia belek

Fot. 17. Most w miejscowości Trzcianka

Uszkodzenia belek
i gzymsów

Fot. 18. Most w Ostródzie
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7. Urządzenia odwadniające
Ocenie podlegały wpusty, sączki, ścieki przy krawężnikach, ścieki na skarpach oraz przewody
odprowadzające wody opadowe - w tym przewody i koryta zbiorcze oraz rynny odprowadzające wodę
spod urządzeń dylatacyjnych otwartych.

Niedrożne odpływy
wody.

Fot. 19. Most na rzece Narwi w miejscowości Modlin

Uszkodzone
odprowadzenie wody
z powierzchni mostu.

Fot. 20. Most nad rzeką Struga w miejscowości Staw

Niedrożny system
odwodnienia – wpust
bez kratki.

Fot. 21. Most przez rzekę Dobrzankę w miejscowości Stara Bircza
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8. Izolacja pomostu
Izolację pomostu oceniano w sposób pośredni, tj. na podstawie stanu płyty pomostu i wsporników
podchodnikowych.

Przeciekająca izolacja
płyty.

Fot.22. Most w miejscowości Pułazie Świerże

Uszkodzona izolacja
konstrukcji.

Fot.23. Most w Ostródzie
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9. Konstrukcja pomostu
9.1. Pomost o konstrukcji betonowej
Podczas oceny pomostu, brano pod uwagę stan techniczny płyty pomostu, wsporników
podchodnikowych i użebrowania płyty. W mostach półpłytowych w ocenie pomostu uwzględniano część
konstrukcji między dźwigarami i wspornikami podchodnikowymi. W mostach płytowych pomost nie jest
wydzielony i nie był oceniany, a wsporniki podchodnikowe oceniano razem z dźwigarami.

Uszkodzone belki
i pomost

Fot.24. Wiadukt w miejscowości Przychodzko

Popękane belki
nośne i dźwigary.

Fot. 25. Wiadukt w miejscowości Łapy

Uszkodzone
i popękane
dźwigary i belki
nośne.
Uszkodzony
pomost.

Fot. 26. Most w miejscowości Owieczki
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Uszkodzenia
belek.

Fot. 27. Most w miejscowości Chwalibogowo

Uszkodzone
betonowe dźwigary
mostu.

Fot. 28. Most w miejscowości Limanowa

Uszkodzenia
zagrażające
katastrofą
budowlaną.
Przedawaryjny
stan ustroju
nośnego.

Fot. 29. Most w miejscowości Sławniów
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9.2. Pomost o konstrukcji stalowej
Pomost o konstrukcji stalowej traktowany był jako pomost ortotropowy, ruszt stalowy z blachami
nieckowymi lub płytą żelbetową. Elementy stężające dźwigary główne (poprzecznice, stężenia
wiatrowe) oceniano wraz z dźwigarami.

Uszkodzenia belek
nośnych (ślady
intensywnej korozji),
pomostu i podpór.

Fot. 30. Most w miejscowości Przysietnica na rzece o tej nazwie

Belki stalowe silnie
skorodowane.
Braki spoinowania
kamieni ściany
przyczółka.

Fot. 31. Most w miejscowości Choszczno
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10. Konstrukcja dźwigarów głównych
10.1. Dźwigary betonowe
Ocenie podlegały dźwigary betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego. Wraz z dźwigarami oceniano
też elementy je stężające - tj. poprzecznice w mostach belkowych, poprzecznice i stężenia górne w
mostach lukowych. W mostach płytowych oceniano także wsporniki podchodnikowe.

Uszkodzone dźwigary

Fot. 32. Most w miejscowości Klewianka

Uszkodzone dźwigary.

Fot. 33. Wiadukt w Łapach w Łapach

Ubytki w spoinach
cegieł przyczółka,
spękania betonu
przęsła.

Fot. 34. Most w miejscowości Choszczno
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10.2 Dźwigary stalowe
Ocenie podlegały dźwigary stalowe wraz z poprzecznicami mostowymi i systemami stężenia
wiatrowego.

Skorodowana nisza
łożyskowa
na przyczółku,
obsypywanie się
gruntu i korozja
stopek belek
stalowych.

Fot. 35. Most w miejscowości Stargard Szczeciński

11. Łożyska
Ocenie podlegały łożyska na podporach i w przęsłach (w przegubach). Ciosy podłożyskowe oceniano
wraz z korpusami filarów i przyczółków.

Uszkodzone
łożysko i ciosy
podłożyskowe,
ślady korozji
i pęknięć konstrukcji
belki.

Fot. 36. Most w miejscowości Głęboki Bród
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Uszkodzone
łożyska i ich
podstawy. Korozja
betonu
przyczółków.

Fot. 37. Most w miejscowości Gdów administrowany przez ZDW w Krakowie

Zapieczone,
skorodowane
łożyska

Fot. 38. Wiadukt w miejscowości Łapy
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12. Urządzenia dylatacyjne.
Urządzenia dylatacyjne oceniano na całej szerokości pomostu. W przypadku szczeliny dylatacyjnej, nad
którą nie ma specjalnego urządzenia, ocenie podlegał fragment nawierzchni nad tą szczeliną.

Zanieczyszczona
szczelina dylatacyjna

Fot. 39. Most na rzece Pilicy w miejscowości Mniszew

Zanieczyszczona
szczelina i uszkodzone
urządzenie dylatacyjne.

Fot. 40. Most na rzece Wiśle w miejscowości Dęblin
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13. Przyczółki
Ocenie podlegały: korpus przyczółka oraz jego fundament. Oceniając korpus, zwracano uwagę na
ścianę czołową, skrzydła monolitycznie połączone z korpusem, ścianę żwirową (zapleczną), ławę
podłożyskową i ciosy podłożyskowe. Fundament oceniany był w większości przypadków w sposób
pośredni, tj. poprzez ocenę stanu korpusu przyczółka.

Przyczółek lewobrzeżny.
Ubytki betonu, raki na
ścianie czołowej oraz
korozja odsłoniętego
zbrojenia. Osady i zacieki
spowodowane
przeciekami w strefie
dylatacji

Fot. 41. Kładka w miejscowości Konstancin-Jeziorna, nad rzeką Jeziorką

Przyczółek i skrzydełka
w złym stanie odspojenie otuliny.

Fot. 42. Most w miejscowości Karwowo
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Przyczółek prawy.
Zawilgocone skrajne pola
przęsła przechodzące
na ściany przyczółków.
Rysy i przecieki przez
otulinę belek stalowych.
Kawerny w ścianach
przyczółków o głębokości
10 cm w poziomie wody.

Fot. 43. Most w miejscowości Kozy, rzeka Krępa.

Pęknięcia poziome
pomiędzy przyczółkiem
a dźwigarem skrajnym.

Fot. 44. Most w okolicach miejscowości Jagodnik
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15. Konstrukcje oporowe, skrzydełka
Ocenie podlegały: konstrukcje (ściany, mury) oporowe przylegające do przyczółków, niefigurujące
w ewidencji jako osobne drogowe obiekty inżynierskie, skrzydełka przyczółków masywnych, oddzielone
dylatacją od korpusu, konstrukcje utrzymujące w stateczności nasypy dojazdów do mostów
wspornikowych, jeżeli nie są połączone z przęsłem.

Podmyty stożek

Fot. 45. Most na drodze Opalenica-Rudniki (dopływ rzeki Mogilnicy)

Uszkodzona konstrukcja
ścian oporowych.

Fot. 46. Most w miejscowości Przysietnica
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Uszkodzone konstrukcje
skrzydeł i ścian
oporowych.

Fot. 47. Most na rzece Dylewka w miejscowości Ostróda

Pęknięcie poprzeczne
i pionowe przyczółka
z ubytkami betonu.
Ubytki betonu
odsłaniające pręt
zbrojeniowy dźwigara
zewnętrznego
z widoczną korozją,
ubytkami gzymsu.

Fot. 48. Most nad kanałem melioracyjnym w okolicach miejscowości Markusy

Pęknięcie
i rozwarstwienie
skrzydełka, fragment
zdeformowanej
i skorodowanej bariery

Fot. 49. Most nad kanałem melioracyjnym w okolicach miejscowości Różany
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