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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytul kontroli 

Jednostka 
przepro wadzajqca 

kontrolq 

Kontroler 

Jednostka 
kontrolowana 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dl131508 - prawidlowosCl realizacji zadan przez straze miejskie (gminne) w zakresie 
wykorzystywania urzqdzen ujawniajqcych i zapisujqcych za pomocq technik 
utrwalania obrazow naruszenia przepisow ruchu drogowego 

Najwyzsza lzba Kontroli 
Delegatura w todzi 

Marianna Rejnus - Satek, upowaznienie do kontroli nr 88289 z dnia 11 pazdziernika 
2013 r. 

(dowod: akta kontroli str. 1-2) 

Urzqd Miasta Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16, kod 95-060 Brzeziny, REGON - 
7501 4861 5, zwany dalej ,,Urzedem". 

Marcin Pluta - Burmistrz Miasta Brzeziny 

(dowod: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej dzialalnosci 
Najwyzsza lzba Kontroli ocenia pozytywniel dziatalnosc kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Uzasadnienie Pozytywnqocene uzasadnia w szczegolnosci: 
oceny ogolnej 

- posiadanie uzgodnien w zakresie docelowej organizacji ruchu drogowego na 
zlokalizowanie punktow kontroli ruchu drogowego; 

- korzystanie z urzqdzen rejestrujqcych posiadajqcych dokumenty potwierdzajqce 
wykonanie prawnej kontroli metrologicznej, 

- prawidlowe wykorzystanie srodkow uzyskanych z kar i grzywien za wykroczenia 
drogowe ujawnione za pomocq urzqdzen pomiarowych. 

Ill. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Warun ki lokalizacji, sposobu oznakowania 

i dokonywania pomiarow przez urzqdzenia rejestrujqce. 
Opis stanu 1 .I Lokalizacja stacjonarnego urzqdzenia rejestrujqcego. 

faktycznego 
Uchwatq Rady Miasta (z 30 czerwca 201 1 r.) z dniem 1 sierpnia 201 1 r. utworzono 
Straz Miejskq w Brzezinach i wprowadzonq j q  do struktury organizacyjnej Urzedu, 
jako wydzial tego Urzedu. 

Najwyzsza lzba Kontroli stosuje 3-stopniowq skalg ocen: pozytywna, pozytywna mirno stwierdzonych nieprawidlowosci, 
negatywna. 



Burmistrz Miasta podpisal z Via Secura Sp, z 0.0. z siedzibq w Markach (14 maja 
2012 r.) umowq uiyczenia (nieodplatnie) systemu urzqdzeh sluzqcych do rejestracji 
nieuprawnionego przejazdu samochodow na skrzyzowaniach z sygnalizacjq 
swietlnq na okres testowy, tj, na okres 41 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
protokdu zdawczo - odbiorczego (21 czerwca 2012 r.). Nastepnie zawarl dwie 
umowy dzieriawy (31 lipca 2012 r. i 31 grudnia 2012 r.) ww. systemu urzqdzen na 
okres od dnia 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Urzqdzenia rejestrujqce 
systemu Via Secura stanowiq system czterech urzqdzen rejestrujqcych, 
powiqzanych ze sobq poprzez zainstalowanie w nich oprogramowania stworzonego 
przez Via Secura, sluzqce do rejestracji nieuprawnionego przejazdu samochodow 
na skrzyzowaniach z sygnalizacjq swietlnq, zwane dalej ,,urzqdzeniem rejestrujqcym 
Czerwone swiat!on. Zostaty one zamontowane w Brzezinach w nastepujqcej 
lokalizacji: skrzyzowanie drogi krajowej nr 72 (ul. Sienkiewicza) z drogq gminnq 
(ul. Bohaterow Warszawy) oraz skrzyzowanie drogi krajowej nr 72 (ul. T. Koiciuszki) 
z drogq wojewodzkq nr 708 (ul. Waryhskiego) i drogq gminnq (ul. I - go Maja). Na 
kazdym zainstalowano po 2 urzqdzenia (skladajqce siq z 4 ,,kamer") 
zainstalowanych na 4 slupach linii energetycznej znajdujqcych siq w pobliiu tych 
skrzyzowan. Na kazdym z tych skrzyzowan, urzqdzenie rejestrujqce rejestruje wjazd 
i przejazd pojazdow przez skrzyzowanie w kierunku Codzi i Rawy Mazowieckiej. 
W ww. umowach wydzieriawiajqcy zobowiqzat sie m.in, do zapewnienia zdalnego 
i w pelni automatycznego przesylania raportow generowanych przez System Via 
Secura, przeznaczonych dla Strazy Miejskiej w Brzezinach. Zabezpieczone raporty 
zawierajqce zarejestrowane przypadki przejazdu na czerwonym swietle wysylane sq  
na zabezpieczony sewer ftp, dostepny z siedziby Strazy Miejskiej w Brzezinach. 
Wstepnej analizy zdjei: dokonuje oprogramowanie, ktore rozpoznaje numery tablic 
rejestracyjnych na wykonanych zdjeciach. System Sam tworzy raport i wysyla na 
serwer, gdzie raport jest weryfikowany przez straznika miejskiego. Wszystkie 
dzialania odbywajq sie automatycznie bez udzialu czynnika ludzkiego. Sewer 
systemu znajduje sie w profesjonalnej serwerowni w firmie Atman, tam wgrane jest 
oprogramowanie (do rozpoznawania tablic rejestracyjnych i oprogramowanie do 
rozpoznawania koloru sygnalizacji swietlnej i wykrywania ruchu). 
Burmistrz wyjasnil, i e  zostanq podjete czynnosci zmierzajqce do zakupu serwera 
dla Strazy Miejskiej w Brzezinach, aby zarejestrowane przypadki przejazdu na 
czerwonym swietle przekazywane byly bezposrednio na serwer strazy. 

(dowod: akta kontroli str. 5-32, 233-235) 

Lokalizacje stacjonarnych urzqdzen rejestrujqcych Czerwone swiatlo (urzqdzenia 
obslugiwane przez Straz Miejskq) poprzedzono uzyskaniem: 
- mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokosciowej) dla planowanej lokalizacji na 

dwoch skrzyzowaniach z zaznaczeniem miejsca zainstalowania poszczegolnych 
kamer; 

- analizy stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego, na odcinkach do najbliiszych 
skrzyzowan (znajdujq sie one w odlegtosci mniejszej niz 500 m od 
projektowanej lokalizacji) za ostatnie 3 lata z uwzglednieniem przyczyn zdarzen 
drogowych (nieudzielenie pierwszenstwa przejazdu, nieprawidlowo wykonany 
manewr skrqcania, niezastosowanie siq do sygnalizacji swietlnej oraz 
niedostosowanie predkosci do warunkow ruchu) wystepujqcych na danych 
odcinkach skrzyzowan. Komenda Powiatowa Policji (KPP) przekazata liczbe 
zdarzen drogowych na omawianych skrzyzowaniach z podzialem na kolizje 
i wypadki w poszczegolnych latach 2008 - 201 1 (do 31 sierpnia) i jednoczesnie 
stwierdzila m.in., ze mozna ju i  profilaktycznie zamontowai: urzqdzenia, ktore 
bedq ,,wyrabiaty odpowiednie nawyki" u kierujqcych pojazdami, co bedzie miato 
wplyw na poprawq bezpieczetistwa w ruchu drogowym; 



- zgody Glbwnego lnspektora Transportu Drogowego na zainstalowanie czterech 
stacjonarnych urzqdzen rejestrujqcych zamontowanych na ww, dwoch 
skrzyiowaniach (pismo Urzedu z 3 pazdziernika 201 1 r., do ktorego zalqczono 
main, odpowiedz z KPP, map? i opis skrzyzowan z zaznaczeniem planowanych 
miejsc zamontowania kamer i glownych obiektow uzytecznosci publicznej 
znajdujqcych siq w odleglosci 500 m od skrzyiowai i projektowanej lokalizacji, 
kategorie i klasq drogi oraz srednie dobowe natezenie ruchu w miejscach 
lokalizacji). Glowny lnspektor Transportu Drogowego po analizie zalqczonych 
przez Urzqd materialow i po uwzglqdnieniu stanowiska Naczelnika Wydzialu 
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP (skierowat dodatkowe pismo do KPP 
o udzielenie informacji dotyczqcej stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego na 
omawianych skrzyzowaniach drog), pismem z 21 listopada 2011 r, wyrazil 
zgodq na zainstalowanie czterech stacjonarnych urzqdzen rejestrujqcych 
naruszenia przepisow ruchu drogowego, polegajqcych na niestosowaniu siq 
do sygnalizacji swietlnej przez kierujqcych pojazdami; 

- zgody Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w todzi 
(z 4 listopada 201 1 r.) w zakresie docelowej organizacji ruchu. 

(dowod: akta kontroli str. 33-52) 
Stacjonarne urzqdzenia rejestrujqce Czerwone Swiatlo sq  zlokalizowane w obszarze 
zabudowanym z dopuszczalnq prqdkosciq 50 kmlgodz. Dlugosc drogi krajowej 
nr 72 w granicach administracyjnych miasta Brzeziny wynosi 5,16 km. W odleglosci 
do 500 m od zamontowanych urzqdzen nie ma zainstalowanego zadnego innego 
stacjonarnego urzqdzenia rejestrujqcego. Urzqdzenia rejestrujqce Czerwone swiatlo 
rejestrujq pojazdy przejeidiajqce przez skrzyzowania na czerwonym swietle jadqce 
w kierunku Lodzi lub Rawy Mazowieckiej i nie dokonujq pomiaru predkosci. Kamery 
wraz z obudowami (skrzynkami) zawierajqcymi oprogramowanie zamontowano na 
stupach oswietleniowych znajdujqcych siq przy drodze krajowej nr 72 na wysokosci 
okolo 5 m od ziemi, przy czym na skrzyzowaniu SienkiewiczalBohaterow Warszawy 
zamontowano prostokqtne kamery w kolorze zoltym i skrzynki w kolorze 
jasnoszarym, a na drugim skrzyiowaniu kamery stanowiqce kule, w tym gorna 
czeSC w kolorze ioltym i dolna z przyciemnionego szkla. 
Urzqd z tytulu umowy dzieriawy z Via Secura Sp. z 0.0. poniosl w 2012 r. wydatek 
w kwocie 26.1 60,74 zl i do 30 wrzesnia 201 3 r. w wysokosci 40.530,21 zl 
Burmistrz Miasta (20 lutego 2012 r.) podpisal z PGE Dystrybucja Sp. Akcyjna 
z siedzibq w Lublinie umowq najmu (na czas nieokreslony), ktorej przedmiotem bylo 
wynajecie 4 slupow linii energetycznej na terenie miasta Brzeziny w obrqbie 
omawianych skrzyzowan, w celu powieszenia na nich kamer monitorujqcych 
skrzyiowania celem poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wg umowy najmu 
oplata roczna wynosila 90,28 zl plus VAT (kwote 11 1,04 zl przekazano na konto 
wynajmujqcego 24 lutego 2012 r.). Oplate rocznq za 2013 r. w wysokosci 120,10 zl 
(zgodnie z aneksem do umowy najmu) przekazano 14 maja 2013 r. 
W dniu 20 czerwca 2012 r. wykonano pierwsze zdjecie testowe na skrzyzowaniu 
ul. T. KosciuszkiNVarynskiego. Zaewidencjonowana w programie komputerowym 
FET Trafic sprawa nr 2 dotyczyla przejazdu na czerwonym swietle w dniu 
21 czerwca 2012 r. na ww. skrzyzowaniu. Pierwsza sprawa zarejestrowana na 
skrzyiowaniu ul. SienkiewiczalBohaterow Warszawy to sprawa nr 53 z 27 czerwca 
201 2 r. 

(dowod: akta kontroli str. 15-28,45-46, 53-68, 146-147) 



1.2 Lokalizacja przenosnego urzqdzenia rejestrujqcego. 

Burmistrz 18 sierpnia 201 1 r, podpisal z Zaktadem Urzqdzei Radiolokacyjnych 
,,ZURAD" Sp, z 0.0. z siedzibq w Ostrowi Mazowieckiej umowe uzyczenia 
(nieodplatnie) urzqdzenia samoczynnie rejestrujqcego przekroczenia dozwolonej 
predkosci pojazdow w ruchu drogowym (fotoradaru o nr fabrycznym 016) na okres 
do 15 listopada 201 1 r, montowany na statywie wraz z lampq blyskowq. 
Urzqd 24 listopada 2011 r. zakupit urzqdzenie do pomiaru predkosci 
i samoczynnego rejestrowania pojazdow przekraczajqcych dopuszczalnq predkosC 
w ruchu drogowym - fotoradar typu Fotorapid CM nr fabryczny 063 (1 15.620 zl). 

(dowod: akta kontroli str. 73-80) 
KPP w Brzezinach pismem z 22 sierpnia 201 1 r, wyznaczyla drogi na terenie miasta 
Brzeziny, na ktorych bedzie przeprowadzona kontrola ruch drogowego zgodnie 
z ustalonym harmonogramem takich dziatan. We wrzesniu 201 1 r. zawarto 
porozumienie pomiedzy Burmistrzem a Komendantem Powiatowym Policji 
w Brzezinach w sprawie okreslenia szczegolowych form wspotpracy KPP ze Strazq 
Miejskq, W porozumieniu tym zobowiqzano sie main. do comiesiecznego 
uzgadniania harmonogramu kontroli ruchu drogowego wykonywanych przez 
straznikow przy uzyciu przenosnego urzqdzenia samoczynnie rejestrujqcego. 
Straz Miejska poczqwszy od pazdziernika 201 1 r. (w dniach 11 i 12 wykonywano 
zdjecia testowe, pierwszy pomiar predkosci w dniu 13 pazdziernika 2011r. na 
ul. Wojska Polskiego 31) sporzqdzala, co miesiqc harmonogramy kontroli. 
Stosownie do postanowien art. 129b ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym*, powyzsze harmonogramy kazdorazowo byly uzgadniane 
z Komendantem Powiatowej Policji w Brzezinach. Straz Miejska nie informowata 
KPP o fakcie dokonywania lub niedokonywania kontroli ruchu drogowego przy 
uzyciu urzqdzenia samoczynnie rejestrujqcego. Jeden egzemplarz harmonogramu 
kontroli ruchu drogowego przekazywano do KPP. 
Wedtug harmonogramu kontroli ruchu drogowego wykonywanego przy uzyciu 
urzqdzenia samoczynnie rejestrujqcego przez straznikow Strazy Miejskiej, na 
nastepujqcych odcinkach drog dokonywano kontroli ruchu drogowego: 
- od 13 pazdziernika 2011 r. - drogi wojewodzkiej nr 704 odc. od km. 29,500 do 

km 30,150 ul. Wojska Polskiego: drogi wojewodzkiej nr 708 odc. od km. 38.100 
do km. 39.300 ul. Warynskiego; drogi wojewodzkiej nr 715 odc. od km 0,300 do 
km. 1.200 ul Okrzei: drogi gminnej nr 121201E ul. SW. Anny odc. od ul. 
Potudniowej do ul. Wodociqgowej i drogi gminnej nr 121203 E ul. Fredry odc. od 
ul. Rejtana do ul, ~eromskiego; 

- od lutego 2012 r. poza ww. - drogi krajowej nr 72 odc. od km. 122,800 do km. 
123,900 ul. Codzka; 

- od marca 2012 r. poza ww. - drogi krajowej nr 72 odc. od km. 127.100 do km 
127,800 ul Sienkiewicza. 

Na ww. zlokalizowanie punktow kontroli ruchu drogowego na drodze krajowej Urzqd 
posiadal uzgodnienia w zakresie docelowej organizacji ruchu drogowego 
zGeneralnq Dyrekcjq Drog Krajowych i Autostrad Oddzialem w Lodzi, 
z Komendantem Powiatowym i Komendantem Wojewodzkim Policji. Urzqd 
Marszalkowski w Codzi uwzgledniajqc opinie Komendanta Powiatowego Policji oraz 
zarzqdcy drog wojewodzkich zatwierdzil zmiane organizacji ruchu na ww, odcinkach 
drog wojewodzkich, na ktorych dokonywana bedzie kontrola ruchu drogowego (do 
wiadomosci m.in. do Wydzialu Ruchu Drogowego KWP w Codzi). Starosta 
Brzezinski (uzgodniona z Komendantem Powiatowym) zatwierdzil organizacje ruchu 

2 Dz. U z 2012 r., poz. 1137 ze zm., zwana dalej "Prawern o ruchu drogowym" 
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na drogach gminnych na czas dokonywania kontroli ruchu drogowego przy uiyciu 
przenosnego fotoradaru. 

(dowod: akta kontroli str. 67-72, 81-145, 148-150, 232). 
1.2.1 Ustawienie i programowanie urzqdzenia rejestrujqcego 
Ogledzinom poddano miejsce ustawienia przenosnego urzqdzenia rejestrujqcego 
ustawionego na poboczu drogi: 
- krajowej nr 72 na ul todzkiej i ul. Sienkiewicza - w poblizu miejsc ustawienia 

fotoradaru znajduje siq m.in. scisla zabudowa jednorodzinna, zaklady ustugowe, 
stacja paliw i przystanek komunikacji publicznej. W dalszej odleglosci od ww. 
miejsc skrzyzowania z sygnalizacjq swietlnq drogi krajowej nr 72 z drogq 
wojewodzkq oraz gminnq. Ponadto na ul. Sienkiewicza zlokalizowane s q  obiekty 
uzytecznosci publicznej m.in. szkoly (podstawowa i gimnazjum), bank, Urzqd 
Miasta, Urzqd Gminy, Starostwo Powiatowe; 

- drogi wojewodzkiej nr 715 ul Okrzei - przenosne urzqdzenie rejestrujqce 
ustawione na statywie po lewej stronie jezdni. Odcinek objety kontrolq ruchu ze 
wzglqdu na duze natqzenie ruchu drogowego, c i a  komunikacyjny prowadzqcy 
do naftobazy i wqzla kolejowego w Koluszkach; 

- drogi wojewodzkiej nr 704 ul. Wojska Polskiego (prowadzi do wezla 
autostradowego w tyszkowicach) - w poblizu miejsca ustawienia urzqdzenia 
zlokalizowana jest zwarta zabudowa jednorodzinna, zaklady uslugowe 
i w niedalekiej odleglosci szpital wraz z przychodniq i ulicq dojazdowq do 
basenu miejskiego; 

- drogi gminnej ul. SW. Anny - droga utwardzona bez poboczy oraz chodnika, 
ktora stanowi bezposrednie polqczenie Brzezin z Galkowkiem. Z informacji 
pozyskanej z KPP na drodze tej w latach 2012 - 2013 (1 potrocze) odnotowano 
najwiqkszq liczbe zdarzen drogowych ze wszystkich drog gminnych polozonych 
na terenie Miasta Brzeziny (odpowiednio 9 i 5). W 201 1 r. najwiqkszq liczbe 
kolizji (nie bylo wypadkow) na drogach gminnych odnotowano na ul. Lasockich - 
7 i na ul. SW. Anny - 6 kolizji; 

- drogi wojewodzkiej nr 708 ul. Waryriskiego - przebudowana droga prowadzi do 
wqzta autostradowego w Strykowie. Na odcinku dokonywania kontroli 
zlokalizowane sq  m.in, dwa budynki sqdu, lecznica weterynaryjna, przystanki 
komunikacji publicznej oraz zwarta zabudowa jednorodzinna; 

- drogi gminnej ul. Fredry (nie dokonywano podczas oglqdzin kontroli ruchu 
drogowego - odcinek drogi w przebudowie) - wskazane przez straznika miejsce 
ustawienia fotoradaru - bezposrednio przy szkole podstawowej, obok zabudowa 
jednorodzinna. Na drodze tej w latach 201 1-2013 (I polrocze): wystqpily: 3 
kolizje w 201 1 r., 6 kolizji w 2012 r. oraz 2 w I polroczu 2013 r. 

Urzqdzenie rejestrujqce pracowalo w czasie dokonywania oglqdzin i bylo 
zaprogramowane na wykrywanie i rejestracjq przekroczenia prqdkosci przez 
kierujqcych pojazdami w jednym lu b obu kierunkach ruchu drog. Kierunek 
dokonywanego pomiaru zostal zapisany na ekranie komputera urzqdzenia oraz 
wnotatniku straznika dokonujqcego kontroli ruchu drogowego i zostal 
zabezpieczony przed jego zmianq poprzez przykrqcenie sruby na statywie. 
Ustawienie oraz sposob dokonywania pomiarow przez urzqdzenia rejestrujqce byly 
zgodne z wymaganiami okreslonym w $9 6 -8 rozporzqdzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r, w sprawie warunkow 
lokalizacji, sposobu oznakowania idokonywania pomiarow przez urzqdzenia 
rejestrujqce3. I tak: 

3 Dz. U. z 2013 r. poz. 366, poprzednio obowiqzywalo rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury z 17 czerwca 20011 r. (Dz. U. 
z 2011 r., Nr 133, poz. 770) w sprawie warunkbw lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania porniarow p m z  urzqdzenia 
rejestrujqce 



- we wszystkich przypadkach, miejsce pomiaru predkosci oznakowano znakami 
drogowymi D-51; 

- urzqdzenie rejestrowalo ruch pojazdow z odleglosci 18-22 m, a pomiar 
predkosci nie dotyczyl miejsc znajdujqcych sie przed znakiem D-51; 

- fotoradar ustawiony byl w widocznym miejscu drogi, w sposob niepowodujqcy 
dodatkowego utrudnienia w ruchu innym jego uczestnikom; 

- urzqdzenie rejestrujqce zapisywalo za pomocq technik utrwalania obrazu 
(zdjqcie z opisem) przekroczenie predkosci od 65 kmlgodz., co 1 km; 

- w odleglosci do 1.000 m od sprawdzanych lokalizacji nie zainstalowano innego 
stacjonarnego urzqdzenia rejestrujqcego. 

(dowod: akta kontroli str. 53-61,67-71, 90-96, 148-1 50, 233-235) 

1.3 Upowainienia strainikow do wykonywania czynnosci zwiqzanych 
2 kontrolq ruchu drogowego. 

Wszyscy straznicy miejscy ukonczyli szkolenie podstawowe dla straznikow 
gminnych (miejskich). Program szkolenia zawieral tematyke z zakresu ruchu 
drogowego. Posiadali oni upowaznienia wydane przez Komendanta Powiatowego 
Policji w Brzezinach do dokonywania kontroli ruchu drogowego. 

(dowod: akta kontroli str. 151-156) 
1.4 ~wiadectwa legalizacji przyrzqdow pomiarowych 

Wedlug opinii Glownego Urzedu Miar Biura Metrologii Prawnej (z 1 wrzesnia 
201 1 r.) aktualnie obowiqzujqce przepisy ustawy z I I maja 2001 r. - Prawo 
o miarach4 i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie nakladajq na wprowadzajqcych 
do obrotu lub uzytkowania urzqdzen rejestrujqcych Czerwone swiatlo oraz 
stosujqcych te urzqdzenia obowiqzku poddawania ich prawnej kontroli 
metrologicznej i uzyskania decyzji zatwierdzenia typu lub dowodu legalizacji, 
w szczeg6lnosci Swiadectwa legalizacji pierwotnej lub swiadectwa legalizacji 
ponownej. Urzqdzenia rejestrujqce Czerwone swiatlo nie sq  przyrzqdami 
pomiarowymi okreslonymi w rozporzqdzeniu z 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
rodzajow przyrzqdow pomiarowych podlegajqcych prawnej kontroli metrologicznej 
oraz zakresu tej kontrolis. Urzqdzenia te nie dokonujq pomiaru predkosci pojazdow 
w ruchu drogowym, tym samym nie sq  przyrzqdami do pomiaru predkosci pojazdow 
w ruchu drogowym, okreslonymi w fj 1 pkt. 2 ww. rozporzqdzenia, jako podlegajqce 
prawnej kontroli metrologicznej. 
Stosowane przez straz miejskq przenosne urzqdzenia rejestrujqce podlegaly 
zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 Prawa o miarach , prawnej kontroli metrologicznej. Straz 
Miejska, zgodnie z postanowieniem art. 8 ust. 2 Prawa o miarach, posiadala decyzjq 
zatwierdzajqcq typ przyrzqdow do pomiaru predkosci pojazdbw w ruchu drogowym, 
tj. przyrzqdow radarowych o nazwie ,,Fotorapid CM", produkowanych przez Zaklad 
Urzqdzen Radiolokacyjnych ,,ZURAD" Sp. z 0.0. Ostrow Mazowiecka (decyzja nr ZT 
5112008 z 19 grudnia 2008 r., waina przez okres 10 lat od dnia wydania) oraz 
aktualne w tym czasie swiadectwa legalizacji fotoradarow wydane przez Okregowy 
Urzqd Miar w Warszawie, tj.: 
- swiadectwo legalizacji ponownej do fotoradaru nr fabryczny 

016 (wypozyczonego) z 3 sierpnia 201 1 r., wazne do 31 sierpnia 2012 r.; 
- swiadectwo legalizacji pierwotnej do fotoradaru nr fabryczny 063 (wlasnego) 

223 listopada 2011 r., wazne do 30 listopada 2012 r. oraz swiadectwo 
legalizacji ponownej - wazne do 30 listopada 201 3 r. 

4 Dz. U. z 2013 r., poz. 1069, zwana dalej "Prawem o miarach" 

Dz. U z 2008 r., Nr 3, P O Z  13 ze zm. 



W czasie uiytkowania fotoradarow nie wystepowaly pnypadki ich uszkodzen 
w wyniku kolizji drogowych. 

(dowod: akta kontroli str. 157-167) 

1.5 Analizy lokalnego stanu bezpieczenstwa w ruchu drogowym. 

W badanym okresie zarowno Urzqd jak i Straz Miejska nie prowadzily analiz 
porownawczych stanu bezpieczenstwa w ruchu drogowym na kontrolowanych 
odcinkach drog przy uzyciu przenosnego urzqdzenia rejestrujqcego (fotoradaru). 
Urzqd w grudniu 201 2 r, opracowal analizq bezpieczeistwa w ruchu drogowym 
dotyczqcq lat 2010 - 201 1 i obejmujqcq swym zasiegiem wszystkie drogi polozone 
w granicach administracyjnych miasta Brzeziny. W analizie tej zamieszczono main. 
szczegolowe dane dotyczqce wypadkow i kolizji w rozbiciu na poszczegolne rodzaje 
drog, tj. na calej dlugosci: drogi krajowej nr 72, trzech wojewodzkich, dwoch 
powiatowych i na wszystkich drogach gminnych polozonych na terenie miasta 
Brzeziny oraz lat z podaniem liczby osob zabitych i rannych. W podsumowaniu 
i wnioskach stwierdzono, ze w badanym okresie do najwiekszej liczby wypadkow 
i kolizji dochodzilo na drodze krajowej (nr72) i drogach gminnych. W 2011 r. na 
drodze krajowej odnotowano spadek zdarzen drogowych (6 wypadkow i 87 kolizji) 
w stosunku do roku poprzedniego (odpowiednio 12 i 97), a na drogach gminnych 
wzrost wypadkow i kolizji (1 i 60 w 201 1 r. oraz 2 i 56 w 2010 r.). 
Ponadto, Urzqd w dwoch terminach: 5 maja i 2 czerwca 2013 r, przeprowadzil 
analizq stanu technicznego drogi krajowej nr 72 (zmodernizowanej w 2007 r.) pod 
wzgledem zasadnosci zamontowanych urzqdzen rejestrujqcych Czerwone swiatlo. 
Analiza stanu technicznego obejmowala odcinek drogi krajowej o tqcznej dlugosci 
5,160 km polozony w granicach administracyjnych miasta, na ktorym od lutego 
2012 r. prowadzony byl rowniez pomiar predkosci ruchu pojazdow przy uzyciu 
przenosnego urzqdzenia rejestrujqcego (w dwoch lokalizacjach). Uwagi dotyczqce 
oceny poszczegolnych elementow drogi dotyczyly m.in, stanu nawierzchni drogi 
(ubytki kruszywa, pqkniqcia podluzne i poprzeczne oraz na lqczeniu pasow, koleiny, 
ubytki i wyrwy), braku odpowiedniej widocznosci na zjazdach (parkujqce samochody 
na chodnikach, pomimo zakazu zatrzymywania siq i postoju oraz reklamy). 
W podsumowaniu i wnioskach podano m.in., ze przeprowadzona analiza stanu 
technicznego drogi krajowej wskazala na zasadnosk i koniecznosk zamontowanych 
urzqdzen rejestrujqcych. Powyzszy dokument nie zawieral informacji 
o wystqpujqcych zdarzeniach drogowych w latach 2012 - 2013 na omawianej 
drodze, jak rowniez na skrzyzowaniach objqtych nadzorem przez urzqdzenia 
rejestrujqce Czerwone swiatlo. 

(dowod: akta kontroli str. 168-1 96) 
Na terenie miasta Brzeziny nie sq planowane nowe miejsca kontroli ruchu 
drogowego dla stacjonarnychlprzenosnych urzqdzen rejestrujqcych przez 
straznikow Strazy Miejskiej. 
Urzqd posiada dane dotyczqce lqcznej liczby wypadkow drogowych i ich skutkow 
zaistnialych w 2012 r, na wszystkich drogach gminnych w miescie. Straz Miejska nie 
gromadzi danych dotyczqcych wypadkow i kolizji w miejscach objetych kontrola ale 
jest w stalym kontakcie z Wydzialem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Brzezinach. 

(dowod: akta kontroli str. 197-200) 
Z informacji otrzymanych z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach wynikalo, ze 
na odcinkach drog, na ktorych Straz Miejska dokonywata pomiarow prqdkosci przy 
uzyciu urzqdzenia rejestrujqcego, odnotowano w latach 2011 - 2013 (do 
30 czerwca) nastepujqcq liczbe zdarzen drogowych, przy czym dane dotyczqce 
drog gminnych dotyczq calej dlugosci tych drog, gdyz dane gromadzone 
w policyjnych systemach nie pozwalajq na wybranie wskazanych odcinkow drog: 



- droga wojewodzka nr 704 - spadek zdarzen drogowych z 2 w 2011 r. do 
,,01' zdarzen w 201 2-201 3 (do 30 czerwca); 

- droga wojewodzka nr 708 - wzrost zdarzen drogowych z 4 w 2011r. do 
6 w 201 2 r. oraz 3 w I - szym polroczu 201 3 r.; 

- droga wojewodzka nr 715 - 4 zdarzenia w 201 1 r., 5 w 2012 r, i jedno 
w polroczu 201 3 r.; 

- droga gminna G 121201E - w 2011 r. nie odnotowano zadnego zdarzenia, 
a w 2012 r. nastqpil wzrost do 9 zdarzen i 5 w I polroczu 2013 r.; 

- droga gminna nr G 121203 E wzrost zdarzen z ,,On w 201 1r. do 6 w 2012 r. oraz 
2 w I polroczu 2013 r.; 

- droga krajowa nr 72 ul. todzka - spadek zdarzen drogowych z 8 w 201 1 r. do 
5 w 2012 r. i jednego w I polroczu 201 3 r.; 

- droga krajowa nr 72 ul. Sienkiewicza - jedno w 201 1 r.; dwa w 2012 r. i zadnego 
w I polroczu 201 3 r. 

Ponadto, na skrzyiowaniach z drogq krajowq nr 72 z zainstalowanymi od dnia 
21 czerwca 2012 r, urzqdzeniami rejestrujqcymi Czerwone Swiatlo odnotowano 
nastepujqcq liczbe zdarzen drogowych: 
- ul. SienkiewiczalBohaterow Warszawy - w 2011 r. odnotowano 10 zdarzen 

drogowych, w 2012 r. - 3 i zadnego w I polroczu 2013 r.; 
- ul. T. Kosciuszki/Warynskiegoll Maja - w 2011 r, odnotowano 10 zdarzen 

drogowych, 12 w 2012 r. i 6 w I polroczu 2013 r. 
Liczba wypadkow drogowych w latach 201 1 - 2013 (do 31 paidziernika) na terenie 
miasta Brzeziny (wg danych z KPP) ulegla zwiekszeniu z 10 wypadkow w 201 1r. do 
11 w 2012 r. oraz do 12 w 2013 r., przy czym najwieksza liczba wypadkow 
wystepowala na drodze krajowej nr 72 - lqcznie 16 wypadkow, w tym 15 z nich 
odnotowano w lokalizacji objetej kontrolq ruchu drogowego przez Straz Miejskq 
(predkosk i czerwone swiatlo). W 201 1 r. na 6 wypadkow na tej drodze 5 z nich 
wystepowalo na skrzyzowaniach objetych rejestracjq przejazdu pojazdow na 
czerwonym swietle i jeden w odleglosci 400 m od skrzyzowania 
ul. T. Kosciuszki/Wary~skiegoll- Maja. Na 6 wypadkow w 2012 r. cztery 
wystepowaly w miejscach pomiaru predkosci przy pomocy fotoradaru (2 na ul. 
Sienkiewicza i 2 na ul. todzkiej) i 2 wypadki na skrzyzowaniu ww. ulic. W 2013 r. 
odnotowano po 2 wypadki na skrzyiowaniach ulic objetych rejestracjq przejazdu 
pojazdow na czerwonym swietle oraz 2 wypadki na odcinku drogi wojewodzkiej nr 
708 objetym kontrolq ruchu drogowego przy pomocy urzqdzenia rejestrujqcego. Na 
drodze wojewodzkiej nr 704 na odcinkach nieobjetych kontrolq ruchu drogowego 
(kontrola na odcinku od km 29,5 do 30,150 km) w 2011 r. wystqily 3 wypadki (na 
km.30,8i2na31,1 km)i2w2013r.(nakm.28,2i31.1 km). 

(dowod: akta kontroli str.67-72, 86-96, 202-207, 236-238) 
W latach 201 1 - 2013 nie byly skladane do Urzedu wnioski spoleczne dotyczqce 
instalacji, przeniesienia lub likwidacji urzqdzen rejestrujqcych. W okresie tym 
wplynely cztery skargi dotyczqce dzialalnosci Strazy Miejskiej w zwiqzku z kontrolq 
ruchu drogowego przy pomocy przenosnego urzqdzenia rejestrujqcego. Skargi te 
byly zwiqzane z przekroczeniem predkosci przez wlascicieli lub kierujqcych 
pojazdami i dotyczyly m.in.: powolania i funkcjonowania Strazy Miejskiej (wylqcznie 
w celu zwiekszenia dochodow miasta), umorzenia postepowania mandatowego za 
przekroczenie predkosci i przeprosin na lamach prasy za niewlasciwe zachowanie 
sie Komendanta Strazy Miejskiej, anulowania mandatu, nieprzyjecia mandatu 
karnego. 

(dowod: akta kontroli str. 169, 208) 



1.6 Kwoty naloionych kar i grzywien 
Straz Miejska w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 30 wrzesnia 2013 r, wystawila 
lqcznie 18.670 mandatow karnych na ogolnq kwote 3.070.650 zl, w tym 
18.591 mandatow (tj. 99,6%) na kwote 3.043.950 zl dotyczylo naruszen zwiqzanych 
z niestosowaniem sie do limitow predkosci oraz sygnalizacji swietlnej. Liczba 
mandatow wystawionych w poszczegolnych latach przedstawiala sie nastepujqco: 
- w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r. - 256 mandatow na kwotq 

27.500 z!, w tym 254 mandaty na kwote 27.350 zl za wykroczenia ujawnione 
przy uzyciu przenosnego urzqdzenia rejestrujqcego przekroczenie dozwolonej 
predkosci, z tego 170 mandatow na kwote 18.250 zl za niewskazanie 
kierujqcego; 

- w 2012 r. - 14.467 mandatow na kwote 2.334.440 zl, w tym 402 mandaty 
wlqcznej wysokosci 143.500 zl za wykroczenia ujawnione przy uzyciu 
urzqdzenia rejestrujqcego Czerwone swiatlo oraz 14.043 mandaty na ogolnq 
kwote 2.177.590 zl z tytutu przekroczenia dozwolonej predkosci. Przy czym 
liczba mandatow za niewskazanie kierujqcego wynosila 3.741 szt. (184 za tzw. 
czerwone swiatlo i 3.557 z tytulu przekroczenia dozwolonej predkosci) na 
ogolnq kwote 863.480 zl (odpowiednio: 66.550 zl i 796.930 zl).; 

- do 30 wrzesnia 2013 r. - 3.947 mandaty na kwote 708.710 zl, w tym 
537 o wartosci 196.1 50 zl - przejazd na czerwonym swietle i 3.355 mandaty na 
kwote 499.360 zl - przekroczenie dozwolonej predkosci. Za niewskazanie 
kierujqcego wystawiono lqcznie 574 mandaty (244 - czerwone swiatlo i 330 - 
predkosC) na kwote 217.370 zl (odpowiednio: 98.050 i 119.320 zl). 

Straz Miejska w latach 2011- 2013 (do 30 wrzesnia) sporzqdzita 66 wnioskow 
(22 w 2012 r. i 44 w 2013 r.) o ukaranie do sqdu za niewskazanie kierujqcego. 

(dowod: akta kontroli str. 209-210) 
1.7 Wydatkowanie srodkow pochodzqcych z kar i grzywien 
Plan i wykonanie dochodow z tytulu naloionych kar i grzywien przedstawial sie 
nastepujqco: 
- w 201 1 r. -plan w wysokosci 40.000 zl i wykonanie 23.900 zl; 
- w 2012 r. - plan na kwote 2.000.000 zl i wykonanie 1.998.266 zl; 
- w 2013 r. - plan w wysokosci 2.500.000 d i wykonanie do 30 wrzesnia - 

801.958 zl. 
Wszystkie srodki uzyskane z kar i grzywien za wykroczenia drogowe ujawnione za 
pomocq urzqdzei pomiarowych wykorzystane byty w cabsci na sfinansowanie 
zadan okreslonych w art. 20d ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych6, tj. 
na (wg zestawienia sporzqdzonego przez skarbnika miasta): 
- w 201 1 r. - w wysokosci 23.900 zl na sfinansowanie kosztow funkcjonowania 

Straiy Miejskiej (poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego), tqczne koszty 
funkcjonowania Strazy Miejskiej wynosily 275.243 zl; 

- w 2012 r. - w wysokosci 213.726 zl na sfinansowanie kosztow remontow drog 
i zimowego utrzymania drog, 1.235.534 zt na sfinansowanie inwestycji 
dotyczqcych budowy i przebudowy drog oraz kwote 549.006 zl na 
sfinansowanie kosztow funkcjonowania Strazy Miejskiej; 

- w 2013 r. - w wysokosci 442.105 zl na sfinansowanie kosztow remontow drog 
i zimowego utrzymania drog oraz kwote 359.853 zl na koszty funkcjonowania 
Strazy Miejskiej, w 100% pokrytqsrodkami z mandatow. 

Urzqd w 201 2 r. wydatkowal kwote: 
- 294.127 zt na remont drog i zimowe ich utrzymanie, sfinansowanq w 72,7% 

srodkami pochodzqcymi z mandatow za wykroczenia drogowe, 

Dz. U z 2013 r., POZ 260 ze zm., zwana dalej "ustawqo drogach" 



- 1.421.386 zl na inwestycje dotyczqce budowy i przebudowy drog, ktora w 86,9% 
zostala sfinansowana srodkami pochodzqcymi z mandatow za wykroczenia 
drogowe; 

- 549.381 zl na koszty utrzymania i funkcjonowania Strazy Miejskiej - w 99,9% 
sfinansowana z ww, zrodla. 

Do 30 wrzesnia 2013 r, na remont drog i zimowe ich utrzymanie Urzqd wydatkowal 
kwotq 469.748 zl sfinansowanq w 94,1% srodkami pochodzqcymi z mandatow za 
wykroczenia drogowe. 
Ww, wydatki sfinansowane Srodkami z mandatow obejmujq wszystkie dochody 
z mandatow bez pomniejszania ich o dochody z mandatow za niewskazanie 
kierujqcego pojazdem. Dochody z grzywien za niewskazanie kierujqcego pojazdem 
wynosily lqcznie 1.015.857 zl(15.750 zl w 201 1 r., 748.724 zl w 2012 r. i 251.383 zl 
do 30 wrzesnia 2013 r.) 
~ r o d k i  uzyskane z mandatow zgromadzone na wyodrqbnionym rachunku 
bankowym zasilaly konto glowne Gminy Miasta Brzeziny, celem refundacji 
poniesionych wczesniej wydatkow przeznaczonych na sfinansowanie zadan 
wymienionych w art. 20d ustawy o drogach. Nie jest prowadzona wyodrqbniona 
ewidencja ksiegowa pozwalajqca na przesledzenie sposobu wydatkowania srodkow 
z mandatow za wykroczenia drogowe ujawnione przy pomocy urzqdzen 
rejestrujqcych. Skarbnik Miasta wyjasnila main., ze . (..) Jedynq formq realizacji 
zapisu art. 20 d ustawy o drogach publicznych byly okresowe przelewy dochodow 
z konta wyodrqbnionego Strazy Miejskiej dokonywane w miarq potrzeb na rachunek 
glowny Gminy Miasta Brzeziny z przeznaczeniem na wydatki zwiqzane z ww. 
ustawq (..)", I tak w 201 1 r. srodki z konta wyodrebnionego zostaly jednorazowo 
przekazane (31 grudnia) na rachunek glowny Gminy celem refundacji poniesionych 
wydatkow na funkcjonowanie strazy miejskiej. W 2012 r. srodki te zostaly 
przekazane w trzech transzach, a do 30 wrzesnia 2013 r. w pieciu transzach na 
rachunek glowny Gminy w celu refundacji wydatkow poniesionych na 
funkcjonowanie strazy miejskiej oraz na zadania inwestycyjne, modernizacyjne 
i remontowe zwiqzane z sieciq drogowq 

(dowod: akta kontroli str. 210- 231) 

Ustalone W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie 
nieprawidtowoSci stwierdzono nieprawidlowosci. 

Uwasidotyczqce Wszystkie dochody z mandatow karnych gromadzone byly na jednym 
badaneJ dziatalnoaci wyodrqbnionym rachunku bankowym. Skarbnik Gminy rozliczala wszystkie dochody 

z mandatow na wydatki okreslone w art. 20d ustawy o drogach, nie pomniejszajqc 
ich o dochody z mandatow karnych za niewskazanie kierujqcego pojazdem. 
NIK zauwaza, ze podstawq nalozenia mandatu karnego na podstawie art. 
69 3 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczen7 za naruszenie art. 
78 ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym8, nie jest ujawnienie 
wykroczenia drogowego zarejestrowanego przez urzqdzenia rejestrujqce, lecz 
zlozenie lub odmowa zlozenia przez wlasciciela lub posiadacza pojazdu 
oswiadczenia o tym, kto w momencie popelnienia wykroczenia kierowal pojazdem. 
W takim przypadku nie zostaje wypelniona dyspozycja art. 20 d ustawy o drogach, 
a wiec dochody uzyskiwane z mandatow karnych wystawionych na podstawie 
art. 69 3 3 kodeksu wykroczen, nie podlegajqograniczeniom z art. 20d ustawy o drogach. 

(dowod: akta kontroli str. 209-201 1, 230-231) 

--- - - 

Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zm., zwanym dalej "kodeksem wykroczeli". 

8Dz.Uz2012r.poz.1137zezm. 



Ocena czqstkowa Najwyisza lzba Kontroli ocenia pozytywnie dzialalnosC kontrolowanej jednostki 
- 1 w zbadanym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 

Wnioski pokontrolne Przedstawiajqc powyzsze oceny i uwagi wynikajqce z ustalen kontroli, Najwyzsza 
lzba Kontroli, odstqpuje od sformulowania wnioskow, o ktorych mowa w art. 53 ust. 
1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r, o Najwyiszej lzbie Kontrolig. 

V. Pozostale informacje i pouczenia 
Prawo zgtoszenia Wystqpienie pokontrolne zostalo sporzqdzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla 

zastrzeieri kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosze o poinformowanie Najwyzszej lzby Kontroli, 
wterminie 21 dni od otrzymania wystqpienia pokontrolnego, osposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podjqtych 
dzialaniach lub przyczynach niepodjecia tych dzialan. 

W przypadku wniesienia zastrzezen do wystqpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy siq od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu 
zastrzeien w calosci lub zmienionego wystqpienia pokontrolnego. 
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Marianna Rejnus- Salek 
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Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm 


