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INTERPELACJA

Art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 
stanowi, że Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie transportu drogowego i dróg publicznych. W związku z realizacją 
obowiązków radnego działając na podstawie artykułu 21 i kierując się dobrem wspólnoty 
samorządowej powiatu, zwracam się z interpelacją w sprawie dróg i obiektów drogowych 
należących do Powiatu Rawskiego.

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie „Informacja o wynikach kontroli 
przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg 
ekspresowych” (LP0.430.007.2015 nr ewid. 204/2015/P/l 5/094/LPO) wskazuje na liczne 
braki w prawidłowym zarządzaniu drogami znajdującymi się w zarządzie poszczególnych 
jednostek samorządu terytorialnego. Stwierdza braki w zakresie przeprowadzania okresowych 
kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich. Dotyczą one 
nieprzeprowadzania tych kontroli w ogóle, przeprowadzania ich w niepełnym zakresie lub nie 
na wszystkich zarządzanych drogach oraz nierzetelnego ich dokumentowania. Stanowi to 
naruszenie art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych, a także art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz 
pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Zaniechanie dokonywania obowiązkowych przeglądów 
obiektów budowlanych nosi znamiona wykroczenia określonego w art. 93 pkt 8 tej ustawy. 
Przyczyną nieprowadzenia tych kontroli była w większości przypadków nieznajomość 
przepisów obowiązujących w tym zakresie przez osoby odpowiedzialne oraz pracowników 
posiadających stosowne uprawnienia budowlane, a także brak środków finansowych na 
przeprowadzanie tych kontroli przez podmioty zewnętrzne. Za kontrole okresowe uznawano 
niejednokrotnie czynności związane z bieżącym utrzymaniem dróg, a polegające na 
dokonywaniu ich objazdów.

W związki z powyższym, biorąc pod uwagę fatalny stan dróg powiatowych w Powiecie 
Rawskim, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy okresowe kontrole stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich 
są przeprowadzane i dokumentowane w terminach i z częstotliwością wymaganą 
przepisami prawa;

2. Czy drogi powiatowe posiadają książki dróg oraz czy sporządzone są aktualne 
dzienniki objazdu dróg (§ 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych);



3. Czy Powiat Rawski posiada projekt planu rozwoju sieci drogowej zgodnie z 
obowiązkiem wynikającym z przepisów art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych?
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Dotyczy: interpelacji w sprawie ewidencji dróg w Powiecie Rawskim

Odpowiadając na interpelację w sprawie ewidencji i przeglądów dróg powiatowych, 

uprzejmie informuję, że w związku z wprowadzeniem w 2005r. nowych przepisów dotyczących 

ewidencji dróg, Zarząd Powiatu Rawskiego w 2006r zlecił wykonanie ewidencji dróg powiatowych 

firmie Lehman+Partner Polska S.p. z o.o z siedzibą w Koninie. Umowa obejmowała (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami), założenie książek dróg, wprowadzenie punktów referencyjnych dróg, 

dokumentację fotograficzną pasów drogowych oraz oprogramowanie do prowadzenia elektronicznej 

ewidencji dróg. Umowa została zrealizowana w dwóch etapach.

Jednocześnie informuję, że kontrole stanu technicznego dróg oraz drogowych obiektów 

inżynierskich są przeprowadzane w terminach i częstotliwością wymaganą przepisami 

obowiązującego prawa. W ostatnich latach przeglądy drogowych obiektów inżynierskich (mosty, 

wiadukty itp.) były zlecane wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, natomiast przeglądy dróg oraz 

objazdy dróg, wykonywali uprawnieni pracownicy Starostwa Powiatowego.

Nadmienić również należy, że zgodnie z art. 20 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych 

(Dz.U.2018.2068), są sporządzane plany rozwoju sieci drogowej dla naszego powiatu. Aktualnie jest 

przygotowywany plan rozwoju na lata 2020-2030.
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