
PROTOKÓŁ   
 

 

kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Staszowie w zakresie realizacji przepisów 

Rozporządzenia 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). 

 

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. 

zm.). 

Kontrolę w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadziły w dniu 25 kwietnia 2007 r.: 

1. Renata Matałowska – inspektor wojewódzki – na podstawie upoważnienia nr 209/07. 

2. Iwona Pisarczyk  – inspektor                         – na podstawie upoważnienia nr 210/07. 

Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Staszowskiego 

w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.  

W trakcie kontroli akta udostępniał i wyjaśnień udzielał: 

Pan Stanisław Altenberg – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa 

Zadania zarządcy dróg powiatowych wykonuje: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Staszowie ul. Drogowców 4. 

Zadania zarządców dróg gminnych na terenie powiatu wykonują:  

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Burmistrz Miasta i Gminy 

Osiek, Wójtowie Gmin: Szydłów, Bogoria, Rytwiany, Oleśnica, Łubnice. 

 

USTALENIA DOKONANE PODCZAS KONTROLI 

 
1) Zarządzanie ruchem na drogach wykonywane jest przez: 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Staszowie (zał. nr 1)  

2) Długość dróg znajdująca się pod zarządem ruchem drogowym:  

- drogi powiatowe – 480,545 km, 

- drogi gminne – 1189,452 km, 

Dane stwierdzone na podstawie uchwał: Nr XXXII/56/02 oraz Nr XLII/85/05 Rady Powiatu 

w Staszowie,(zał. nr 2) oraz odpowiedzi przesłanych przez gminy na pismo Wydziału Komunikacji i 

Drogownictwa  w sprawie długości i przebiegu dróg gminnych. 
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3) Długość dróg (ilość) posiadających zatwierdzone stałe projekty organizacji ruchu drogowego:  

- drogi powiatowe – 84,77 km, 

- drogi gminne – 70 km. 

Dane stwierdzone na podstawie zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu.  

4) Projekty organizacji ruchu rozpatrywane są przez: 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Staszowie. 

5) Ilość zatwierdzonych projektów: 

- stałej organizacji ruchu:   

w 2007 r. – 5, 

            w 2006 r. – 13, 

wg poprzedniej kontroli – 13 

- czasowej organizacji ruchu: 

w 2007 r. – 3, 

w 2006 r. – 23, 

wg poprzedniej kontroli – 8 

  - ilość projektów zatwierdzonych częściowo w latach 2006/2007: 

nie zatwierdzono, 

- ilość projektów odrzuconych w latach 2006/2007:  

nie odrzucono, 

6) Zatwierdzone projekty sporządzone zostały przez: 

- wykonawców i inwestorów, 

 - zarząd drogi, 

7) Wymogi dla projektu organizacji ruchu (zał. nr 3): 

- terminowość rozpatrywania projektów - zgodnie z KPA, 

- wymagane plany - dołączone, 

- opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze – dołączony, 

- dane projektanta – zawarte, 

- opinia Policji – zawarta, 

- opinia zarządu drogi – zawarta, 

- uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu – zawarte, 

- termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin przywrócenia stałej organizacji 

ruchu (lub wprowadzenia nowej) – określony, 

8) Organizacja ruchu zatwierdzana jest na podstawie projektu organizacji ruchu przez:  

Pan Stanisława Altenberga – Naczelnika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa – 

z upoważnienia Starosty, 
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9) Ewidencja zatwierdzonych projektów – jest prowadzona (zał. nr 4).  

Informacje zawarte w ewidencji: 

- numer kolejny projektu – zawarty, 

- numer drogi, kilometraż lub nazwa ulicy - określone, 

- jednostka składająca projekt – określona, 

- charakter organizacji ruchu – określony, 

- data zatwierdzenia projektu – określona,  

- termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu – określony 

(dla organizacji czasowych), 

  - rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu – zostanie 

określony po uregulowaniu spraw związanych z ewidencją gruntów, 

- przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji – określony (dla organizacji 

czasowych), 

10) Kontrola realizacji zadań technicznych określonych w zatwierdzonych projektach.  

Przeprowadzana zgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia. 

11) Zawiadomienia o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu 

Nie podejmowano decyzji o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu. 

12) Działania w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i analizy wniosków zainteresowanych osób, 

dotyczące organizacji ruchu: 

- wnioski rozpatrywane są przez – Wydział Komunikacji i Drogownictwa, 

- ilość rozpatrzonych spraw:  

w 2007 r. – 2, 

w 2006 r. – 11, 

13) Przeprowadzane kontrole prawidłowości zastosowania, wykonywania, funkcjonowania 

i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 

sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu umieszczonych na wszystkich 

podległych drogach: 

- w terminach: 

w 2007 r. – planowana w miesiącu maju i czerwcu, 

w 2006 r. – 24.08.2006, 28.08.2006, 28.09.2006, 19.10.2006, 23.10.2006, 15.11.2006, 

20.11.2006,  

Zaplanowana kontrola wiosenna nie przeprowadzona. 

 (zał. nr 5,) 

zakres przeprowadzonych kontroli: 

drogi powiatowe i gminne – zgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia, 
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- przypadki stwierdzenia nieprawidłowości: 

protokół (z opisanymi nieprawidłowościami) otrzymuje właściwy zarządca drogi, co 

stanowi podstawę do podjęcia stosownych działań przez tegoż zarządcę. 

14) Analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego 

efektywności:  

Sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego analizowane są w oparciu o dane uzyskane 

z Policji jak również protokoły z objazdów dróg powiatowych i gminnych. 

 

WNIOSKI 

Zalecenia zostaną przesłane w wystąpieniu pokontrolnym. 

Po zakończeniu czynności kontrolnych dokonano wpisu w książce kontroli pod nr 3. 

Do ustaleń zawartych w protokole służy Staroście Staszowskiemu prawo zgłoszenia pisemnych 

wyjaśnień do Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach w terminie 7 dni od podpisania protokołu. 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden pozostawiono w jednostce 

kontrolowanej.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Kontrolujący       Kontrolowany 

1. ............................................................   1. ............................................... 

 

2. ............................................................   2. ................................................  

 

 

 

 


