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Zarząd Dróg Miejskich 
ul.Powstańców 29 

w Gliwicach 
40-039 Katowice

ul. Płowiecka 31 
nr kor. ZDM.39985.2021 IIIIIIIIIIIIIIIIIIWlllllmlllll 

44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61 W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM-KZ.0910.1.2021 

REGON: 240009251 

Dotyczy: dotyczy odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK
tel. (32) 300-86-00 

nr LKA.410.003.03.2021, data wpływu 12 maja 2021 r . 
• 'X (32) 300-86-99

Zarząd Dróg Miejskich nie wnosi zastrzeżeń do wystąpieniawww.zdm.gliwice.pl 
pokontrolnego L.dz.: LKA.410.003.03.2021, data wpływu 12 maja 2021 r. 
za wyjątkiem niżej opisanych: 

1. Komentarza wymaga zapis na str. 7 od wiersz 7 Wystąpienia
pokontrolnego, w brzmieniu:

„ W tym okresie funkcjonariusze Komendy Miejskiej 
Policji w Gliwicach złożyli z własnej inicjatywy do ZDM 
ogółem 250 zawiadomień o uszkodzonej lub zniszczonej 
infrastrukturze miejskiej.". 

Szereg z tych zgłoszeń to zgłoszenia fałszywe (wskazują uszkodzenia 
obiektów, które nie istnieją we wskazanych miejscach 
lub niedotyczące infrastruktury zarządzanej przez ZDM) oraz takie, 
które przychodzą po fakcie usunięcia awarii/naprawie infrastruktury. 
W związku z tym ta ilość nie odpowiada faktycznym/prawdziwym 
szkodom na infrastrukturze zarządzanej przez ZDM. 

2. Oczywistego błędu pisarskiego: strona 17, w przypisie nr 56,
ostatnia wskazana data powinna brzmieć: ,,28 września 2020 r.".

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK informujemy o sposobie realizacji 
wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym: 

1. We wszystkich sprawach uszkodzeń lub zniszczeń elementów
infrastruktury drogowej, w której jest znany sprawca będziemy
podejmować działania zmierzające do wyegzekwowania z OC
sprawcy pełnego zwrotu kosztów napraw tych elementów -
do realizacji przystępujemy niezwłocznie.

2. Będziemy kontynuować działania wobec ustalonych sprawców
uszkodzenia infrastruktury drogowej w celu uzyskania z polis
ubezpieczeniowych sprawców odszkodowań w pełni
pokrywających poniesione przez ZDM koszty naprawy powstałych
szkód elementów - do realizacji przystępujemy niezwłocznie.

3. W przypadku niezidentyfikowania sprawcy uszkodzeń
infrastruktury drogowej, podejmować będziemy działania w celu
uzyskania odszkodowania z własnej polisy na pokrycie kosztów
koniecznych napraw w zakresie dopuszczonym przez zawartą
umowę ubezpieczeniową elementów - do realizacji przystępujemy
niezwłocznie.



4. Do końca II kwartału br. podejmiemy działania organizacyjne poprzez wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za dochodzenie od sprawców zdarzeń drogowych należności 
w związku z uszkodzeniami lub zniszczeniami miejskiej infrastruktury drogowej. 

Niezwłocznie wystąpię do kierowników referatów o podjęcie odpowiednich działań, 
jako odpowiedzialnych za zakresy obowiązków i inne czynności zlecane pracownikom, 
dla prawidłowego funkcjonowania referatów. Kierownicy referatów już skierowali 
odpowiednich pracowników na szkolenie brokera ubezpieczeniowego, które 
przewidziane jest w dniu 7 czerwca 2021 r. 

Działania obejmą również dochodzenie należności za zdarzenia spowodowane przez 
niezidentyfikowanych sprawców. 




