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Ocena ogolna

P/15/094 - Przeciwdzialanie niszczeniu drag samorzadowych przy budowie autostrad
i drag ekspresowych.

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy

Ryszard Lutyriski, gtowny specjalista kontroli pahstwowej, upowaznienie do kontroli
nr 94697 z 26.05.2015 r.

(dowod: akta kontroli str. 3-4)

Urzad Gminy Waganiec, ul. Dworcowa 11, kod pocztowy 87-731 Waganiec1,
ul. Wieniecka 39,87-800 Wioclawek

Piotr Kosik - Wojt Gminy Waganiec2

(dowod: akta kontroli str. 91-93)

II. Ocena kontrolowanej dziatainosci
Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 dzialania Wojta4 w latach 2012-2014,
w zakresie przeciwdziatania niszczeniu drag Gminy Waganiec5 przy budowie
autostrady A1, polegajace na: podpisaniu z wykonawcami autostrady A1
porozumieri sluzacych ochronie drag gminnych eksploatowanych przy budowie tej
autostrady, monitorowaniu stanu technicznego oraz egzekwowaniu napraw
zniszczeii lub uszkodzeh odcinkow drog gminnych uzytkowanych przez pojazdy
wykorzystywane przy budowie tej autostrady. W powyzszym zakresie wspoldziatano
rowniez z Oddziatem Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
w Bydgoszczy6.

Izba negatywnie ocenia natomiast:

- nieopracowanie projektu planu rozwoju sieci drogowej Gminy Waganiec, co
naruszato art. 20 pkt 1 ustawy o drogach,

- nieprzeprowadzanie okresowych (rocznych i pi^cioletnich) kontroli stanu drog
gminnych i drogowych obiektow inzynierskich, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem
ich wplywu na stan bezpieczeiistwa ruchu drogowego, co stanowilo naruszenie
art. 20 pkt 10 ustawy o drogach, a takze art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane7,

1 Zwany dale] .Urzedem".
2 Dalej: ,,W6jt", zajmujacy to stanowisko od 27 listopada 2014 r. Poprzednio Wojtem Gminy w okresie od 4 lipca 1994 r. do 26
listopada 2014 r. by! Piotr Mardniak.

3 Najwyzsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniowa. skal§ ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidtowosci,
negatywna. Jezeli sformutowanie oceny ogolnej wedtug proponowanej skali bytoby nadmiemie utrudnione, albo taka ocena nie
dawataby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie obj^tym kontrola,, stosuje si§ ocen?
opisowa..
4 Dalej rowniez: .Zarza.dca drog gminnych". Zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), zwanej dale) .ustawy o drogach" - zarzadca. drogi dla drog
gminnych jest wojt (burmistrz, prezydent miasta), tj. organ samorzadu terytorialnego, do ktorego wtasciwosci naleza, sprawy
z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drog).

5 Dalej: .Gmina".
6 Dalej: 0/GDDKiA.

7 Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. - dalej: .Prawo budowlane".



- nierzetelne prowadzenie ksiazek drag gminnych, ktore nie zawieraty cz^sci
wpisow wymaganych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego
2005 r. w sprawie sposobu numeracji iewidencji drog publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerow nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom8, zobowiazujacym zarzadc? drogi do
prowadzenia ksiazki drogi i zawarcia w niej danych wymaganych w zalaczniku
nr 1 do tego rozporzadzenia,

- nieprowadzenie dziennika objazdu drog gminnych, co stanowilo naruszenie
§ 9 ust. 1 pkt 2 i § 11 ww. rozporzadzenia Ml o numeracji drog, zobowiazujacego
Zarzadc§ drogi do prowadzenia dziennika objazdu drog i zawarcia w nich danych
wymaganych w zataczniku nr 2 do tego rozporzadzenia,

- nieprzekazywanie do 0/GDDKiA w Bydgoszczy rocznych informacji za lata
2012-2014 o sieci drog publicznych b^dacych w zarzadzie Gminy, czym
naruszono § 2 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego
2005 r. w sprawie trybu sporzadzania informacji oraz gromadzenia
i udost^pniania danych o sieci drog publicznych, obiektach mostowych, tunelach
oraz promach9.

III, Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Monitorowanie przez zarza^dcow drog samorzadowych
stanu i zniszczeh drog lokalnych.

1.1. Legalnosc i rzetelnosc dziatari w zakresie zachowania
wtasciwego stanu technicznego gminnej sieci drogowej

Opis stanu Wedlug prowadzonej w Urz^dzie ewidencji, na terenie Gminy Waganiec byto
faktycznego w bac|anym okresie 48 drog publicznych, ktorych dtugosc wynosita ogotem 84,5 km.

Ruch pojazdow przewozacych materiaty w trakcie budowy autostrady A-1 odbywal
si§ na 12 odcinkach drog gminnych, z czego w 2012 r. - na siedmiu odcinkach
o tacznej dlugosci 6,3 km, w 2013 r. - na pî ciu odcinkach (2,5 km) i w 2014 - na
trzech odcinkach o tacznej dtugosci 3,5 km.

(dowod: akta kontroli str. 223-226; 313-317; 432-464)

Stosownie do postanowieii regulaminu Organizacyjnego Urzedu10 w latach
2012-2014 zadania w zakresie zarzadzania drogami wykonywane byly w ramach
jednoosobowego stanowiska ds. budownictwa, drog i mienia komunalnego,
usytuowanego w Referacie Gospodarki Komunalnej (RGK), podleglym zast^pcy
Wojta Gminy Waganiec.
Zadna z osob odpowiedzialnych za wykonywanie i nadzorowanie zadah Gminy
dotyczacych zarzadzania drogami nie posiadata przygotowania merytorycznego
(w tym odbytych szkolen) do wykonywania zadan zarzadcy drogi.

(dowod: akta kontroli str. 56-93)

8 Dz. U. Nr 67, poz. 582 - dalej ,,rozporzadzenie Ml o numeracji drog".
9 Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 583 - dalej .rozporzadzenie Ml o informacji".
10 Regulamin organizacyjny ustanowiony zarzadzeniem Nr 32.2014 Wojta Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urz§du Gminy Waganiec, ze zmianami wprowadzonymi Zarz^dzeniami Nr 60.2014
z dnia 19 gmdnia 2014 r. w sprawie zmiany zatacznika nr 1 oraz zalacznika nr 2 do Zarzadzenia nr 32.2014 z dnia 26 czerwca
2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Waganiec; Nr 2.2015 z dnia 7 stycznia 2015 r.
w sprawie Zmiany zatacznika nr 1 oraz zatacznika nr 2 do Zarzadzenia nr 32.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Waganiec oraz zatacznika nr 1 do Zarzadzenia nr 60.2014 z dnia
19 gaidnia 2014 r. w sprawie zmiany zatacznika nr 1 oraz zatacznika nr 2 do Zarzadzenia nr 32.2014 z dnia 26 czerwca
2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Waganiec. Poprzednio obowiazywaty regulaminy
organizacyjne ustanowione zarzadzeniami Wojta Gminy Waganiec nr 48/09 i 6 pazdziemika 2009 r. i Nr 16.2013 z dnia
22 kwietnia 2013 r. (oba w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Waganiec).

4



W Urz^dzie prowadzono w wersji elektronicznej, tj. przy pomocy programu
komputerowego ,,EWIDR 2010", ewidencj§ drag gminnych, w tym ksiazki drogi,
0 ktorych mowa w § 9-11 rozporzadzenia Ml o numeracji drag.

Dla wszystkich zarzadzanych odcinkow drog, ksiazki drogi zalozono w 2010 r, ale
wypelniono je jedynie cze^ciowo. Z danych w nich zawartych nie wynikaty zadne
roznice w stanie drog gminnych przed rozpocz^ciem budowy autostrady A-1 i po jej
zakoriczeniu.

(dowod: akta kontroli str. 227-273; 432-464)

1.2. Monitoring stanu technicznego drog zlokalizowanych
w poblizu budowanego odcinka autostrady A-1

Opis stanu Poza podstawowym nadzorem nad stanem technicznym drog zlokalizowanych
faktycznego w p0b|jzu budowanych odcinkow autostrady A-1, Zarzadca drog gminnych nie

ustanowit w badanym okresie procedur dodatkowego biezacego nadzoru11, a takze
nie dokumentowal wykonywanych objazdow drog gminnych. W Urz^dzie posiadano
natomiast korespondencj§ prowadzony z wykonawcami robot w zakresie wynikow
monitoringu prac i transportu budowlanego, w tym ujawnionych zagrozeh dla stanu
technicznego drog lokalnych i zadania ich naprawy. Dowodzila ona, ze dodatkowy
nadzor nad przedmiotowymi odcinkami drog byt faktycznie prowadzony.

(dowod: akta kontroli str. 103-135; 178-190; 341-360; 432-464)

Pan Piotr Marciniak - byty Wojt Gminy wyjasnit m.in., ze: monitoring prac
1 transportu budowlanego prowadzony byl na biezaco przez Wojta oraz
upowaznionych pracownikow Urz^du, przy wspolpracy z mieszkancami, soltysami
i radnymi z przylegtego terenu budowy. Kazdy zgtaszany przypadek byl natychmiast
weryfikowany przez wizyt§ pracownika lub Wojta w terenie. W zaleznosci od
wielkosci zagrozenia dla ludzi lub infrastruktury podejmowane byly odpowiednie
dzialania: np. wezwania policji, przedstawicieia wykonawcy. W wi^kszosci
przypadkow sporza^dzano rowniez pisemna^ lub elektroniczna^ informacj^
0 zaistniatych zdarzeniach, przekazywana^do przedstawicieia wykonawcy.

(dowod: akta kontroli str. 415-422)
1.3 Zapewnienie bezpieczenstwa lokalnego ruchu drogowego
w trakcie budowanego odcinka autostrady A-1

Opis stanu Jedenascie sposrod 48 drog gminnych posiadalo projekt stalej organizacji ruchu,
faktycznego p^y CZym| na ̂  odcinkow drog wykorzystywanych przy budowie autostrady A-1

stale organizacje ruchu ustalone byty dla pi^ciu z nich. Podczas wykonywania
poszczegolnych etapow robot wykonawcy autostrady wystepowali do
zarzadzaja^cego ruchem - Starosty Aleksandrowskiego o wprowadzanie na czas
budowy tymczasowych projektow organizacji ruchu. Wojt Gminy Waganiec
opiniowat te projekty pozytywnie, a pracownicy Urz§du uzgadniali z wykonawcami
autostrady A-1 trasy dojazdu drogami gminnymi do budowanego odcinka A1.
W porozumieniach z wykonawcami Wojt wyrazit zgod§ na przewoz materialow
1 sprzeju wskazanymi drogami.

(dowod: akta kontroli str. 150-161; 223-226; 274-304; 432-464)

1 Nie istnial formalny wymog w tym zakresie.



Opis stanu
faktycznego

Ustalone
nieprawidtowosci

1.4 Nadzor nad dziatalnosciq osob wykonuja^cych zadania
zarza^du drog oraz realizacja wnioskow pokontrolnych NIK
z poprzednich kontroli

W badanym okresie zewn§trzne instytucje kontrolne, w tym rowniez Najwyzsza Izba
Kontroli nie przeprowadzaly kontroli obejmujacych swym zakresem zagadnienia
zwiazane ze stanem technicznym, dokumentacja, i oznakowaniem drog gminnych
uzytkowanych przy budowie autostrady A-1. Sprawowanie nadzoru nad
dzialalnoscia, osob realizujacych zadania Gminy w zakresie zarzadzania drogami
nalezato do obowiazkow kierownika RGK, nadzorujacego jego prac§ - zast^pcy
Wojta oraz Zarzadcy drog gminnych.

(dowod: akta kontroli str. 14-90; 432-464)

W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nast^pujace nieprawidtowosci:

1. Zarzadca drog gminnych nie opracowal projektu planu rozwoju sieci drog
gminnych, do czego byt zobowiazany na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy o drogach.
Zadanie to, a takze uczestnictwo w opracowaniu miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego nalezato do obowiazkow podinspektora ds.
budownictwa, drog i mienia komunalnego.

(dowod: akta kontroli str. 412-422; 432-464)

2. W latach 2012-2014 Zarzadca drog gminnych nie prowadzit rocznych
i pi^cioletnich kontroli okresowych drog gminnych i drogowych obiektow
inzynierskich, ze szczegolnym uwzgle_dnieniem ich wplywu na stan bezpieczehstwa
ruchu drogowego. Wymienionych przegladow nie wykonywano rowniez przed
okresem badanym, w czasie kadencji bytego Wojta Gminy (od 4 lipca 1994 r.).
Stanowilo to naruszenie przepisow art. 20 pkt 10 ustawy o drogach, a takze art. 62
ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego. Zadania tego nie powierzono do realizacji
zadnemu pracownikowi Urz^du.

(dowod: akta kontroli str. 263-273; 432-464)

3. Zarzadca drog gminnych nierzetelnie prowadzil ksiazki drog gminnych, ktore nie
zawieraly m.in.: informacji na temat osob upowaznionych do prowadzenia zapisow
w przedmiotowych ksiazkach, opracowaii projektowych dotyczacych odcinka drogi,
dziennikow objazdu drog - kontroli stanu technicznej sprawnosci odcinka drogi,
protokotow kontroli okresowych stanu technicznego i wartosci uzytkowej odcinka
drogi, schematow skrzyzowaii z innymi drogami i danych charakterystycznych tych
skrzyzowan. Ksiazki te byty takze nieaktualne w zakresie danych technicznych drog,
z ktorych korzystano przy budowie Autostrady A1. Z danych w ksiazkach drog nie
wynikaly zadne roznice w stanie drog gminnych przed rozpocz^ciem budowy
autostrady A-1 i po jej zakoticzeniu.

Stanowito to naruszenie § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 10 i 16 rozporzadzenia Ml
0 numeracji drog, zobowiazujacego Zarzadc§ drogi do prowadzenia ksiazki drogi
1 zawarcia w niej danych wymaganych w zataczniku nr 1 do tego rozporzadzenia.

(dowod: akta kontroli str. 227-273; 432-464)

4. Zarzadca drog gminnych nie prowadzil dziennika objazdu drog gminnych, wobec
czego dokumentacja drog nie zawierata danych o zauwazonych usterkach, brakach
i uszkodzeniach, dacie i miejscu ich lokalizacji, a takze zaleceniach pokontrolnych
i terminie ich realizacji. Stanowito to naruszenie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 11
rozporzadzenia Ml o numeracji drog, zobowiazujacego zarzadc? drogi do

r



Ocena cz^stkowa

Opis stanu
faktycznego

prowadzenia dziennika objazdu drog i zawarcia w nich danych wymaganych
w zalaczniku nr 2 do tego rozporzadzenia.

(dowod: akta kontroli str. 263-273; 432-464)

5. W Urz^dzie nie sporzadzano i nie przekazywano do 0/GDDKiA w Bydgoszczy
rocznych informacji o sieci drog publicznych b^dacych w zarzadzie Gminy za lata
2012-2014. Do dzialah tych Zarzadca drog gminnych zobowiazany byl § 2 ust. 1 i 2
rozporzadzenia Ml o informacji.

(dowod: akta kontroli str. 412-414; 432-464)

Z wyjasnieii Pana Piotra Marciniak - bylego Wojta Gminy, w sprawie przyczyn
powstania wyzej wymienionych nieprawidlowosci wynika m.in., ze: do powstania
stwierdzonych przez kontrolq NIK nieprawidhwosci przyczynify si$ braki kadrowe,
nieprecyzyjne zakresy czynnosci pracownikow, dynamika zdarzen w okresie
budowy autostrady, ograniczone mozliwosci finansowe Gminy i zbieg innych
zdarzen trudnych do przewidzenia. Wobec utraty w 1995 r. mocy obowiazujacego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego (PZP), w latach 2013-2014 opracowane
zostaio Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy. Studium stanowic
miab podstawq do sporzadzenia nowego PZP, ktorego jednym z elementow jest
okreslenie potrzeb i zaplanowanie rozwoju istniejacej sieci drogowej. Studium
w 2014 r. zosfa/o zaskarzone przez Wojewodq do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w Bydgoszczy, a uchwaia Rady Gminy Waganiec wyrokiem
z 13 listopada 2014 r. uchylona.

(dowod: akta kontroli str. 415-422)

Wojt Gminy Waganiec Pan Piotr Kosik i Arkadiusz Zak - Zast^pca Wojta Gminy
(zajmujqcy swoje stanowiska od listopada 2014 r.), w powyzszych sprawach podali
m.in., ze: po obfeciu swoich stanowisk wobec natioku innych spraw, - ktore ujawnity
si$ po wygranych wyborach oraz zwazywszy, iz do chwili obecnej minejo dopiero
okoio pot roku od objqcia przez nich stanowisk, nie docieraiy do nich sygnaiy
o problemach zwiazanych z przedmiotowymi drogami. Sygnaiy, ktore przekazywane
byty w tej materii (zarowno przez radnych, soltysow, jak i inne osoby) dotyczyty
biezacego utrzymania pozostafych drog gminnych. W wyniku braku skarg
w zakresie drog gminnych uznawano, iz kwestie wynikajace z realizacji
przedmiotowych zadan sq wykonywane w sposob prawidiowy i nie zachodzila
potrzeba dodatkowego ich kontrolowania, a natlok spraw i kolejne pogle_biajace si$
braki kadrowe wykluczaiy mozliwosc szczegotowej weryfikacji realizacji zadan
z przedmiotowego zakresu drog. (...).

(dowod: akta kontroli str. 423-431)

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia negatywnie12 dzialalnosc kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.

2. Egzekwowanie przez zarza^dcow drog samorzadowych
naprawy zniszczen i uszkodzeh powstatych przy budowie
odcinkow autostrad i drog ekspresowych.

2.1 Porozumienia/umowy z wykonawcami budowy odcinka
autostrady A-1 w zakresie sposobu korzystania z drog lokalnych

W badanym okresie Wojt Gminy Waganiec zawarl szesc umow
z wykonawcami budowy odcinka autostrady A-1, w zakresie sposobu korzystania
z drog gminnych.

12 Najwyzsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniowa, skal§ ocen cz^stkowych: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych
nieprawidtowosci, negatywna



W zawartych umowach zabezpieczano interesy Gminy, okreslajac m.in.: drogi
wykorzystywane przez pojazdy wykonawcy i okres uzytkowania, obowiazki stron,
w tym zobowiazania wykonawcy m.in. do wykonania - na swoj koszt i zgodnie
z ustalonym zakresem - prac zwiazanych z biezacym utrzymaniem
i napraw£[ drag, gdy taka koniecznosc wyniknie w toku ich eksploatacji.
W przypadku, kiedy wykonawca nie dokonatby naprawy drogi w uzgodnionym
terminie, Gmina zapewnila sobie mozliwosc zlecenia wykonania zast^pczego
i obciazenia wykonawcy poniesionymi kosztami.

Strony w zawartych umowach nie ustality obowiazku kazdorazowego oszacowania
(udokumentowania) wielkosci uszkodzen powstalych w wyniku prac przy budowie
autostrady A-1 na zarzadzanych przez Gmin§ drogach, stad oszacowah takich nie
wykonywano. W celu zapewnienia sprawnosci realizacji podjejych w umowie
zobowiazan, wykonawcy zobowiazywali si§ do dokonywania biezacych napraw
drogi, takze po zgtoszeniu takiego faktu przez Gmin§.

(dowod: akta kontroli str. 103-135; 432-464)

Porozumieniami z dnia 20 wrzesnia i 27 grudnia 2012 r. zawartymi miejjzy Wojtem,
a SRB Civil Engineering Ltd. rozwiazano umow? z dnia 6 kwietnia 2011 r. (z powodu
naglego zakohczenia realizacji budowy drogi A-1 przez tego wykonawcej. W wyniku
zawartych porozumieii SRB Civil Engineering Ltd. - tytutem rozliczenia zobowiazan
wynikajacych z ww. umowy - przekazat z wtasnych srodkow Gminie Waganiec:
1 376 ton kruszywa wapiennego o szacunkowej wartosci 73,3 tys. zt; 1 696 ton
kruszywa bazaltowego o szacunkowej wartosci 161,7 tys. zl; 531 ton destruktu
asfaltowego o szacunkowej wartosci 15,9 tys. zl; 6 886 ton piasku o szacunkowej
wartosci 75,8 tys. zt. Lacznie szacunkowa wartosc przekazanych Gminie materiatow
wyniosta 326,7 tys. zt. Materiaty te zostaty opomiarowane i przyje> na stan
w ewidencji finansowej Urz§du, a nast^pnie wykorzystywane w latach 2013-2015
przy naprawie drog gminnych, zarowno tych wykorzystywanych przy budowie
autostrady A1 jak i pozostatych. Jak wyjasnit Pan Piotr Marciniak - byty Wojt Gminy
napraw drog dokonywano systemem gospodarczym przy uzyciu sprze^u
i pracownikow Gminy, z udziatem mieszkancow poszczegolnych sotectw
(sporadycznie korzystano ze sprzeju obcego). Z lacznej wartosci przekazanych
Gminie materiatow w poszczegolnych latach badanego okresu, do remontu drog
gminnych wykorzystano kruszywo o wartosci 316,3 tys. zt. Na stanie magazynowym ^
pozostata jedynie niewykorzystana cz^sc piasku o wartosci 10,4 tys. zt. Przejeje
kruszywo, w tym przekazany piasek, ktory nie zostat wbudowany w ilosci 948 ton
sktadowano na wygrodzonym terenie stanowiacym wtasnosc Gminy.

Prowadzona w Urz^dzie ewidencja ksi^gowa nie pozwalata na wyodr^bnienie
wydatkow poniesionych z podziatem na konkretne drogi, czy tez odcinki drog.
Poniesione koszty na: ptace pracownikow, zakup paliwa do sprz^tu czy tez innych
materiatow eksploatacyjnych zuzytych przy prowadzonych pracach zostaty
zaewidencjonowane w ogolnej puli srodkow przeznaczonych na utrzymanie drog
gminnych. Jak wyjasnita Pani Danuta Roszko - Skarbnik Gminy od listopada 2014 r.
trwaja^ prace przygotowawcze w celu wprowadzenia ewidencji pozwalajacej
odzwierciedlac koszty ponoszone na remont poszczegolnych odcinkow drog.
Zdaniem Skarbnika Gminy proces dostosowania ewidencji drog wymaga podj^cia
wielu czynnosci, m.in. zmiany ewidencji srodkow trwatych, ewidencji ksi^gowej,
instrukcji obiegu dokumentow.

(dowod: akta kontroli str. 103-118; 164-177; 432-464)



2.2. Naprawa zniszczeh i uszkodzeh poeksploatacyjnych
(w przypadku nieskutecznosci dziaJari podejmowanych przez
zarzavdc^ drogi w trakcie trwania budowy)

Opisstanu Wedtug prowadzonej przez Urzad korespondencji, w badanym okresie nie wystapily
faktycznego przypadki nieskutecznosci dzialah podejmowanych przez Zarzajdc§ drog gminnych

wobec wykonawcow autostrady A-1, w trakcie jej budowy. Niektore naprawy drog
gminnych byly realizowane przez wykonawcow z opoznieniem, po licznych
interwencjach pracownikow Urz§du lub Wojta Gminy Waganiec.

Pan Piotr Marciniak - byly Wojt Gminy w powyzszej sprawie wyjasnil m.in, ze
w trakcie realizacji budowy drogi A-1 pracownicy Urz^du prowadzili dodatkowy
monitoring nad stanem technicznym drog gminnych zlokalizowanych w poblizu
budowanej drogi A-1, poprzez wykonywanie objazdow odcinkow drog, w poblizu
ktorych prowadzono roboty budowlane. W wyniku wspolpracy z mieszkaiicami,
soltysami i radnymi z przyleglego terenu budowy zglaszane byly przypadki
uszkodzeh drog, lub ich niewlasciwego wykorzystania. Przypadki te weryfikowano
w terenie przez Wojta, lub pracownika Urz§du. Zarzadca drogi nie zawsze
dokumentowal prowadzone dzialania. Wyst^powaly takze przypadki, ze pojazdy
wykonawcy budowy i dostawcow materialow poruszaly si§ rowniez po drogach nie
wyznaczonych wzawartych porozumieniach. Urzad, w zaleznosci od wielkosci
zagrozenia dla ludzi lub infrastruktury, podejmowat odpowiednie dzialania:
wezwania policji, przedstawiciela wykonawcy oraz wystosowywal wezwania do
wykonawcow o zaprzestanie tego typu dziatah i napraw§ wyrzadzonych szkod.

(dowod: akta kontroli str. 415-422; 432-464)

Z informacji uzyskanej przez NIK w czasie trwania niniejszej kontroli od Komendanta
Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim wynika, ze w badanym okresie
Nose zdarzeii drogowych na odcinkach drog gminnych wykorzystywanych przy
budowie autostrady A-1, przedstawiala si§ nast^puja^co:

- w 2012 r. - odnotowano jedno zdarzenie w ruchu drogowym na w/w odcinkach
drog - uszkodzenie pojazdu osobowego na skutek ubytkow w jezdni;
w 2013 r. - odnotowano dziewi^c zgloszen, w tym dwa uszkodzenia pojazdow
osobowych na skutek ubytkow w jezdni, dwa potwierdzone zgloszenia
o przeladowanych pojazdach budowy, pi§6 niepotwierdzonych zgloszen
0 przeladowanych pojazdach budowy, nadmiernej ich szybkosci
1 nieprawidfowym oznakowaniu drog;

- w 2014 r. - odnotowano trzy zgloszenia, ktore dotyczyty przeladowanych
pojazdow budowy lub nieprawidlowego korzystania z drog gminnych. Zgloszenie
zostalo potwierdzone.

(dowod: akta kontroli str. 388-390)

Na podstawie posiadanej przez Urzad dokumentacji nie bylo mozliwosci
stwierdzenia roznic w stanie drog gminnych przed rozpocz^ciem budowy autostrady
A-1 i po jej zakohczeniu13. Przeprowadzona przez pierwszego wykonawc?
inwentaryzacja stanu drog gminnych uzytkowanych przy budowie autostrady A-1,
wraz z dokumentacj^ ftlmowa, i opisem (stanowiaca zalacznik do zawieranych
umow) rowniez nie dawala takiej mozliwosci, gdyz wykonana zostala
w trakcie budowy (w styczniu i lutym 2011 r.) i dotyczyla tylko 6 odcinkow drog
gminnych uzywanych na poczajku budowy autostrady.

(dowod: akta kontroli str. 409-411; 432-464)

J Opisano w niniejszym wystapieniu pokontrolnym w Cz^sci III ,0pis ustalonego stanu faktycznego"; Obszar 1.
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faktycznego
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Wedtug wyjasnieii Pana Piotra Marciniak - bylego Wojta Gminy, wynikalo to z faktu,
ze w pierwszym etapie budowy autostrady A-1 wykonawcy traktowali wszystkie
drogi, jako publiczne - ogolnodost^pne i przed rozpocz^ciem budowy nie zawierali
umow z samorzadami na wykorzystanie drag gminnych.

(dowod: akta kontroli str. 415-422)

Gmina wyegzekwowala napraw§ wszystkich drag uzytkowanych przy budowie
autostrady A-1, co - w odniesieniu do pî ciu odcinkow drog gminnych
wykorzystywanych przy budowie autostrady A1 - potwierdzity ogl̂ dziny kontrolera
NIK.

(dowod: akta kontroli str. 215-222; 423-431)

2.3. Ogi^dziny wybranych odcinkow drog
Z ogl^dzin pi^ciu z 12 odcinkow drog wykorzystywanych przy budowie autostrady
A-114, przeprowadzonych przez kontrolera NIK w dniu 26 czerwca 2015 r. wynikato,
ze ich nawierzchnia byla w stanie dobrym - w trzech przypadkach (na dwoch
odcinkach - bitumiczna, a na trzecim - wykonana z destruktu asfaltowego).
Na pozostatych dwoch odcinkach (o nawierzchni z kamienia granitowego)
wyst^powaly wyboje i nierownosci poprzeczne, ktore zdaniem uczestniczaicego
w ogl^dzinach pracownika Urz^du, powstaly w wyniku eksploatacji drogi po jej
odbiorze od wykonawcy. Trzy poddane ogl^dzinom odcinki drog gminnych byly
drogami gruntowymi i nie posiadaty oznakowania znakami drogowymi oraz
projektow organizacji ruchu15. Dla dwoch pozostatych posiadane projekty organizacji
ruchu byly nieaktualne.

Jak wyjasnit Pan Arkadiusz Zak - Zast^pca Wojta, Zarzadca drog gminnych
zamierza dokonac weryfikacji i aktualizacji posiadanej state] organizacji ruchu na
drogach gminnych. Dodal rowniez, ze w okresie ostatniego polrocza pracownicy
Urze_du dokonywali oceny stanu technicznego drog gminnych i drogowych obiektow
inzynierskich takze na odcinkach, na ktorych odbywal si§ ruch pojazdow budowy
autostrady, jednakze nie dokumentowali tych czynnosci. Z ocen tych wynika m.in.,
ze: ustalenia w zakresie napraw i remontow drog oraz ich trwatosci, zawarte
w umowach z wykonawcami autostrady A1 zostaty zrealizowane i przez Gmin§
wyegzekwowane, co niestety, jak ujawnita kontrola NIK nie zawsze zostato
w sposob nalezyty udokumentowane.

(dowod: akta kontroli str. 215-222; 423-427)

2.4. Wspotdziatania zarz^dcy drog z oddziatem GDDKiA
Wedtug prowadzonej przez Urzad korespondencji, wspolpraca z 0/GDDKiA
polegala m.in.: na spotkaniach roboczych z wykonawcami robot oraz
przedstawicielami okolicznych Gmin, korektach dokumentacji projektowej, udzialach
w odbiorach poszczegolnych etapow robot. Kontakt z przedstawicielami 0/GDDKiA
w zakresie budowy autostrady A-1 odbywal si§ na poziomie koordynatora, inzyniera
kontraktu i w czasie narad koordynacyjnych. W szczegolnych przypadkach
odbywaty si? spotkania z Dyrektorem Oddzialu GDDKiA. W zaleznosci od stopnia
zawansowania prac autostradowych nast^powaly korekty wtasnych prac
remontowych i inwestycyjnych Gminy Waganiec.

Wojt Gminy podal m.in., ze: pierwotnie przed mzpoczqciem procesu budowy
0/GDDKiA w Bydgoszczy zorganizowai spotkanie robocze z przedstawicielami

14 Wszystkie odcinki drog gminnych uj§te byty w umowach zawartych pomiedzy Urz^dem, a wykonawcami robot budowlanych
przy budowie drogi A-1.

15 Oznakowanie znakami drogowymi i projekty organizacji ruchy nie byty wymagane dla tych drog.
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Ustalone
nieprawidlowosci

Ocena cz^stkowa

Wnioski pokontrolne

Prawo zgtoszenia
zastrzezen

Obowiazek
poinformowania
NIKosposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wnioskow

samorzadow z terenow planowanej budowy, na ktorym zapowiadai szersza^ pomoc
i wspotpracq z Gminami. Nastqpnie w trakcie budowy kontakt z przedstawicielami
0/GDDKiA byt relatywnie znikomy, wiqkszosc spraw regulowanych byio na poziomie
Gmina - wykonawca. 0/GDDKiA przyjai stanowisko, ze stosunek prawny dotyczacy
korzystania przez wykonawcq z drog gminnych zostat uregulowany
w umowach/porozumieniach cywilno-prawnych, a 0/GDDKiA, jako inwestor, nie
posiada delegacji prawnej do ingerowania w czynnosci prawne, w ktorych nie jest
strong

(dowod: akta kontroli str. 162-163; 305-310; 415-422; 432-464)

W dzialalnosci kontrolowanej j'ednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie
stwierdzono nieprawidtowosci.

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dziatalnosc kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.

IV. Wnioski
Przedstawiajac powyzsze oceny i uwagi wynikajace z ustaleii kontroli, Najwyzsza
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyzszej Izbie Kontroli16, wnosi o:

1. Opracowanie projektu planu rozwoju sieci drog gminnych.

2. Przeprowadzanie rocznych i pi^cioletnich kontroli stanu technicznego drog, ze
szczegolnym uwzgl^dnieniem jego wptywu na stan bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

3. Zaktualizowanie i rzetelne prowadzenie ksiazek drog gminnych.

4. Prowadzenie dziennika objazdu drog gminnych.

5. Coroczne sporzadzanie i przekazywanie do 0/GDDKiA w Bydgoszczy informacji
o sieci drog publicznych b§dacych w zarzadzie Gminy.

IV. Pozostale informacje i pouczenia
Wystapienie pokontrolne zostaio sporzaxizone w dwoch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgtoszenia na pismie umotywowanych zastrzezeh do wystapienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza si§
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosz? o poinformowanie Najwyzszej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystapienia pokontrolnego, osposobie
wykorzystania uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podjejych
dziataniach lub przyczynach niepodĵ cia tych dziatan.

16 Dz. U.z 2015 r., poz. 1096.
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W przypadku wniesienia zastrzezen do wystapienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy si§ od dnia otrzymania uchwaty o oddaleniu
zastrzezen w catosci lub zmienionego wystapienia pokontrolnego.

Bydgoszcz, dnia sierpnia2015r.

Kontroler:
Ryszard Lutyiiski

gfowny specjalista kontroli panstwowej

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy

Dyrektor
Barbara Antkiewicz

Delegatura

VWcedyrektor

zs/ej Izby Kontroli
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