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Pan

Krzysztof Chojniak

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) w dniu 24 maja 2021 r. rozpoczęła się 

kontrola w zakresie nadzoru nad wykonywaniem zadań polegających na zarządzaniu ruchem                     

na    drogach    publicznych    położonych    na    terenie    miasta    Piotrkowa    Trybunalskiego.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 

12 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi, z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

stan epidemii kontrola została przeprowadzona poza siedzibą jednostki kontrolowanej, w   

Łódzkim   Urzędzie   Wojewódzkim   w  Łodzi,   ul.   Piotrkowska   104.

Kontrolę w trybie zdalnym przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody 

Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2021 r.:

 Monika Gaczyńska – starszy specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Rolnictwa 

i Transportu, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie nr 

23/2021, upoważnienie przedłużone nr 54/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. oraz                       

nr 92/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.),

 Tomasz Kamiński – inspektor w Oddziale Komunikacji Wydziału Rolnictwa 

i Transportu, pełniący funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie nr 24/2021, 
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upoważnienie przedłużone nr 53/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. oraz nr 93/2021                   

z dnia 8 listopada 2021 r.).

Badanie kontrolne obejmowało w szczególności sprawdzenie: 

a) prawidłowości wykonywania działań w zakresie zarządzania ruchem wynikających z 

 § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), stosownie do kompetencji (§ 2 ust. 1 i 2 ww. 

rozporządzenia), 

b) prowadzenia ewidencji projektów organizacji ruchu  (§ 3 ust. 1 pkt 5, § 9 ww. 

rozporządzenia), 

c) prawidłowości zatwierdzania projektów organizacji ruchu (§ 6 - 8 ww. rozporządzenia), 

      - prawidłowości weryfikacji spełniania przez projekt organizacji ruchu wymagań 

określonych w rozporządzeniu (§ 5 ust. 1, § 7 ww. rozporządzenia),

      - stosowania instrumentów określonych w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia,

d) sprawowania nadzoru nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną 

organizacją ruchu (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. rozporządzenia ):

      - przeprowadzania kontroli wykonania zadań technicznych wynikających 

z realizacji  projektu w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji   ruchu, 

w sytuacji kiedy organizacja ruchu ma charakter stały (§ 12 ust. 3 ww. rozporządzenia),

      - przeprowadzania, co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości  

zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu 

podległych, niezależnie od kontroli, o której mowa w § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia (§ 

12 ust. 5 ww. rozporządzenia),

      - realizowania uprawnień wynikających z § 12 ust. 6 ww. rozporządzenia, w 

przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, o których mowa § 12 

ust. 3 i 5 ww. rozporządzenia,

e) przeprowadzania analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu  

drogowego  i  jego  efektywności  ( § 2 ust. 1 pkt 1 lit.  g  ww.  rozporządzenia).

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządza ruchem na drogach publicznych 

położonych w mieście na prawach powiatu o łącznej długości 216 km. W wyniku dokonanej 



 

analizy, przy uwzględnieniu uzyskanych informacji od Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 

w Piotrkowie Trybunalskim w 2020 roku na drogach publicznych położonych na terenie miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego nie było odcinków dróg z miejscami szczególnie niebezpiecznymi, 

jak również nie odnotowano wypadków i kolizji drogowych, których przyczyną byłyby 

nieprawidłowości w oznakowaniu dróg (znaki pionowe, poziome, sygnalizacja świetlna, 

lokalizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Ustalenia przedstawione w niniejszym dokumencie pokontrolnym odnoszą się do 

dokumentacji dotyczącej wyłącznie projektów organizacji ruchu oraz dróg wymienionych 

w Programie kontroli.

I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącego Miejskiej 

Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 listopada 2018 r., funkcję Prezydenta 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełnił Pan Krzysztof Chojniak. Natomiast na podstawie 

Zarządzenia Nr 435 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. 

w sprawie powołania dwóch Zastępców Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

w kontrolowanym okresie funkcję Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego pełnił Pan Andrzej Kacperek, zaś funkcję Drugiego Zastępcy Prezydenta 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełnił Pan Adam Karzewnik.

W toku kontroli stwierdzono, że Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest 

organizacyjnie przygotowany    do realizowania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na 

drogach określonych w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 480 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego    

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie nadania Urzędowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Regulaminu Organizacyjnego, zmienionym Zarządzeniem Nr 92 z dnia 20 marca 2020 roku 

wykonywanie czynności w ramach obowiązującego prawa, będących w kompetencji organu 

zarządzającego ruchem należy do zadań komórki organizacyjnej podległej Drugiemu Zastępcy 

Prezydenta, jaką jest Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 



 

Na podstawie Upoważnienia Nr 153 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego             

z dnia 24 kwietnia 2015 roku prowadzenie w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wszystkich spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych 

położonych w granicach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z wyjątkiem autostrad i dróg 

ekspresowych, wynikających z nadzoru nad Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, do których 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym należy 

do Pana Adama Karzewnika.

Przygotowanie  organizacyjne  organu  zarządzającego  ruchem  ocenia  się  pozytywnie.

II.PROWADZENIE EWIDENCJI

W trakcie kontroli stwierdzono, że w jednostce kontrolowanej prowadzona jest 

ewidencja zatwierdzonych projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, o której mowa               

w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz w § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. Przedmiotowa ewidencja jest 

kontynuacją rejestru z lat ubiegłych i zawiera pozycje od nr 662 do nr 970. Kontrolującym 

przedstawiono wydruk części rejestru zatwierdzonych projektów stałej / czasowej organizacji 

ruchu na 2020 rok.

Rejestr zawiera wszelkie niezbędne elementy wskazane w ww. rozporządzeniu.      

Zespół kontrolerów ustalił, że niemalże w każdej pozycji  jako datę zatwierdzenia projektu 

organizacji ruchu błędnie wpisywana jest data widniejąca na „wniosku o zatwierdzenie projektu 

organizacji ruchu”. Ponadto w całej ewidencji brak jest wpisu dotyczącego rzeczywistego 

terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu, o którym mowa                                  

w § 9 ust. 2 pkt 7. 

W dniu 27 września 2021 r. zostało wystosowane pismo do Prezydenta Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego dotyczące udzielenia wyjaśnień w zakresie stwierdzonych 

nieprawidłowości ze wskazaniem 7 – dniowego terminu odpowiedzi. Jednakże do dnia                   

10 listopada 2021 r. zespół kontrolerów nie otrzymał żadnych wyjaśnień.

Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 

ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

III.ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

W kontrolowanym okresie zatwierdzonych zostało łącznie 308 projektów stałej                    

i czasowej organizacji ruchu. W ramach procesu doboru próby do kontroli wzięto pod uwagę 



 

zatwierdzone projekty organizacji ruchu począwszy od pierwszego numeru w ewidencji 

zatwierdzonych projektów prowadzonej na 2020 rok aż do ostatniej pozycji w ewidencji 

przypadającej na kontrolowany okres:

- z  interwałem   3   w   odniesieniu   do   zatwierdzonych   projektów   stałej   organizacji   

ruchu,

- z  interwałem  15  w  odniesieniu  do  zatwierdzonych  projektów  czasowej  organizacji  ruchu. 

Kontrolującym udostępniono do kontroli 5 projektów stałej organizacji ruchu i 20 projektów 

czasowej organizacji ruchu, zatwierdzonych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia                      

31 grudnia 2020 r. 

Podczas czynności kontrolnych w podanych poniżej projektach stałej organizacji ruchu 

stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

1) 680 – brak wskazania terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona 

organizacja ruchu zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia;

2) 816 – skala planu orientacyjnego niezgodna z § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, jest 

1:50000, powinno być od 1:10000 do 1:25000;

3) 942 – brak wskazania terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona 

organizacja ruchu zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 6; skala planu orientacyjnego niezgodna z § 

5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, jest 1:5000, powinno być od 1:10000 do 1:25000.

W kontrolowanych zatwierdzonych projektach czasowej organizacji ruchu stwierdzono 

następujące uchybienia i nieprawidłowości:

1) 663 – brak wymaganej § 7 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia opinii Komendanta 

Miejskiego  Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na 

prawach powiatu; brak określenia skali planu orientacyjnego, skala planu sytuacyjnego 

niezgodna z § 5 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, jest 1:250, powinno być od 1:500 do 

1: 1000; 

2) 677 – brak planu orientacyjnego, skala planu sytuacyjnego niezgodna z § 5 ust. 1 pkt 2 

ww. rozporządzenia, jest 1:250, powinno być od 1:500 do 1: 1000;

3) 709 – brak planu orientacyjnego, projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez osobę 

nieupoważnioną do podejmowania czynności organizacyjno – technicznych w zakresie 

zarządzania ruchem wynikających w § 2 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia;

4) 723 – brak wskazania skali planu orientacyjnego i sytuacyjnego;

5) 738 –błędnie wskazana nazwa planu, jest sytuacyjny a powinien być orientacyjny;

6) 753, 768, 799, 908, 956 - brak wskazania skali planu orientacyjnego;



 

7) 784, 923 – skala „szkicu lokalizacyjnego” ( planu orientacyjnego) niezgodna z § 5 ust. 

1 pkt 1 ww. rozporządzenia, jest 1:5000, powinno być od 1:10000 do 1:25000;

8) 815, 877 - skala planu orientacyjnego niezgodna z § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, 

jest 1:50000, powinno być od 1:10000 do 1:25000;

9) 861 - brak wskazania skali planu orientacyjnego; projekt organizacji ruchu 

zatwierdzony przez osobę nieupoważnioną do podejmowania czynności organizacyjno 

– technicznych w zakresie zarządzania ruchem wynikających w § 2 ust. 1 i 2 ww. 

rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę wybrane do kontroli zatwierdzone projekty stałej i czasowej 

organizacji ruchu ustalono, że organ zarządzający ruchem nie egzekwuje od jednostek 

wprowadzających organizację ruchu obowiązku  zawiadamiania  zarządzającego  ruchem  o 

 terminie  jej  wprowadzenia zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia. Przepis ten stanowi 

obligatoryjną konieczność zawiadamiania organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi oraz 

Policji o wprowadzeniu organizacji ruchu (bez względu na jej charakter) przez jednostkę 

wprowadzającą organizację ruchu. Stosownie do § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku 

braku zawiadomienia, o którym mowa, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi 

o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu. 

Powyższa nieprawidłowość wiąże się z naruszeniem ogólnej zasady pisemności, którą 

organ administracji publicznej winien bezwzględnie stosować dla celów dowodowych. Ponadto 

niezastosowanie się jednostki wprowadzającej organizację ruchu do obowiązku terminowego 

zawiadamiania o wprowadzeniu organizacji ruchu niezgodne jest z obowiązującą procedurą 

uregulowaną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. 

Podobnie jak w pkt II niniejszego dokumentu do dnia 10 listopada 2021 r. zespół 

kontrolerów nie otrzymał żadnych wyjaśnień.

Zatwierdzanie  projektów  organizacji  ruchu  ocenia  się  negatywnie.

IV.PRZEPROWADZANIE KONTROLI ORAZ ANALIZA ISTNIEJĄCEJ 

ORGANIZACJI RUCHU

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że organ zarządzający ruchem na drogach 

położonych w Piotrkowie Trybunalskim w kontrolowanym okresie nie przeprowadzał kontroli 

wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów oraz co najmniej                 



 

raz na 6 miesięcy nie przeprowadzał kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, 

urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

umieszczonych na drogach jemu podległych. 

Ponadto Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawował nadzór i dokonywał 

analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności. 

Korzystając z instrumentów przewidzianych w § 8 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia w celu 

usprawnienia procedur związanych z realizacją ustawowych zadań w zakresie zarządzania 

ruchem na drogach powołano Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na podstawie 

Zarządzenia Nr 373 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 września 2019 r.    

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Z dokumentacji przekazanej do kontroli wynika, iż „dowodem realizacji §12 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

są (…) protokoły odbioru. Realizacje § 12 ust. 5 oraz § 2 ust.1 pkt 1 lit .g w\w rozporządzenia 

odbywają się sukcesywnie na cyklicznych posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, w której udział biorą przedstawiciele; 1. Policji 2. Straży Miejskiej 3. Pracowni 

Planowania Przestrzennego 4. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 5. Zarządzającego ruchem 

na terenie miasta, na których omawiane są kwestie prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczanych na drogach. Posiedzenia 

komisji odbywały się co miesiąc, natomiast w ostatnim okresie ze względu na zagrożenia 

pandemią liczba i częstotliwość spotkań została ograniczona. (…) Ponadto zarządzający 

ruchem na terenie miasta codziennie otrzymuje raporty Straży Miejskiej, w których zgłaszane 

są potrzeby dokonywania konserwacji bądź napraw znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji 

bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach”.

Powyższe wyjaśnienia nie mogą być uznane za zasadne. Zespół kontrolerów stwierdził, 

iż protokoły z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie mogą być przyjęte 

za dowód realizacji  § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia. Dokument potwierdzający 

przeprowadzenie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających  z  realizacji  

zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu  powinien  zawierać: 

- oznaczenie terminu, w którym kontrola została  przeprowadzona, 

- oznaczenie konkretnego numeru zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, którego dotyczy 

kontrola,



 

- wskazanie terminu, w którym wpłynęło zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu,

- wskazanie składu osobowego zespołu przeprowadzającego kontrolę,

- podanie wyników kontroli wraz ze wskazaniem ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Dodatkowo w oparciu o przekazane protokoły stwierdzono, że nie stanowią one 

potwierdzenia realizacji § 12 ust. 5 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym organ zarządzający 

ruchem  powinien  systematycznie,  co  pół  roku przeprowadzać  kontrole  na  danym  obszarze.

Przedmiotowe protokoły mogą być jedynie uznane jako dowód realizacji zadań w zakresie 

zarządzania ruchem wynikających z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. rozporządzenia.

W odniesieniu do informacji zamieszczonej w pkt II niniejszego projektu do dnia               

10 listopada 2021 r. nie otrzymano żadnych wyjaśnień.

Przeprowadzanie kontroli oraz analizę istniejącej organizacji ruchu ocenia się 

negatywnie.

Reasumując, opisane powyżej ustalenia w przedmiocie i okresie objętym kontrolą 

uzasadniają  wydanie  jednostce  kontrolowanej  oceny  negatywnej.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 10 listopada 2021 r. został przekazany 

Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń do 

jego treści i wobec stwierdzonych nieprawidłowości prowadzących do wydania  jednostce  

kontrolowanej  oceny  negatywnej zaleca się:

  -  przestrzeganie przepisów w zakresie zatwierdzania projektów organizacji ruchu określonych 

w § 2 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1, § 7 ust. 2 i § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, 

  -  przestrzeganie przepisów dotyczących egzekwowania od jednostki wprowadzającej 

organizację ruchu obowiązku zawiadamiania zarządzającego ruchem o terminie jej 

wprowadzenia stosownie do § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, czy też informowania zarządu         

o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu na podstawie § 12 ust. 4 ww. 

rozporządzenia, uwzględniając przy tym zasadę pisemności,

- przestrzeganie obowiązku przeprowadzania kontroli wykonania zadań technicznych 

wynikających z realizacji projektu zgodnie z § 12 ust. 3, jak również przeprowadzania co 

najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania 

i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 

sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na 

drogach jemu podległych wynikającej z przepisu § 12 ust. 5 ww. rozporządzenia.  



 

  W terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego należy poinformować 

Wojewodę Łódzkiego o  sposobie wykonania zaleceń oraz wykorzystaniu wniosków lub 

przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości.

Stosownie do § 47 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  w Łodzi, 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia  Nr 3/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 

2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  

w  Łodzi, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne, które sporządzone zostało 

na  podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z § 48 ww. Regulaminu Kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują 

środki odwoławcze. 

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Bogumiła Kapusta
Dyrektor Wydziału Rolnictwa 

i Transportu


