
Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150401W - P5/2021/01

G1504011405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 350

3554385 3554412
Asnyka Adama

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 350

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  350  350 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554385 3554412W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150401W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554385 - 3554412 Pikietaż lokalny: [ 55 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  350 0 350 1  1

3554385 3554412

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  350 0 350Element nie występuje. 1  1

3554385 3554412

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  350 0 350Element nie występuje. 1  1

3554385 3554412

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  350 0 350Element nie występuje. 1  1

3554385 3554412

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  350 0 350 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554385 3554412Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  350 0 350 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554385 3554412W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  350 0 350 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554385 3554412Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  350 0 350 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554385 3554412Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  350 0 350 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554385 3554412Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150401W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  350 0 350 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554385 3554412Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150402W - P5/2021/01

G1504021405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 84

3554658 3554659
Brzuzka Aleksandra

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 84

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,33

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 84

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  84  84 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554658 3554659W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150402W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554658 - 3554659 Pikietaż lokalny: [ 45 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 84chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  84 0 84 1  1

3554658 3554659

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 84pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  84 0 84Element nie występuje. 1  1

3554658 3554659
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 84ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  84 0 84Element nie występuje. 1  1

3554658 3554659
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 84elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  84 0 84 3,00 Istniejący element oznakowania pionowego odpowiednim stanie 

technicznym, wyeksploatowana tarcza (A-7 w pik. 0+013km), braki w 

oznakowaniu pionowym (D-4a).

 1  1

3554658 3554659W okresie do połowy 2022 r. wymienić wyeksploatowany element. 

Przeanalizować wprowadzenie znaku D-4a - droga bez przejazdu. 

Elementy brakujące uzupełnić na podstawie uprzednio opracowanej i 

uzgodnionej dokumentacji w okresie do połowy 2022 r.
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Droga Nr: 150402W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554658 - 3554659

Wyeksploatowana tarcza oznakowania A-7.

Pikietaż lokalny: [ 20 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 84warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  84 0 84 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554658 3554659Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 84realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  84 0 84 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554658 3554659W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 84

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  84 0 84 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554658 3554659Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 84elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  84 0 84 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554658 3554659Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 84

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  84 0 84 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego oraz niekompletność wymaganych 

elementów stałej organizacji ruchu.

 1  1

3554658 3554659Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150402W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 84estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  84 0 84 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554658 3554659Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150403W - P5/2021/01

G1504031405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 093

3554436 3554437
Chopina Fryderyka

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

3,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 093
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,15
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 093

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  484  484 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Lokalne spękania i ubytki 

materiałowe płyt, stan dobry.

3554436 3554437Brak uwag.

 4,00  484  1 093  1 093 484 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan rozwiązania dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554436 3554437W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzić prace w zakresie zabezpieczenia spękań 

i ubytków nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 093chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,39

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  619 0 619 1  1

3554436 3554437

 3,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne ubytki 

materiałowe, spękania, zapadnięcia nawierzchni, porost roślinności. Stan 

techniczny odpowiedni.

 619  910 619 910 1  1

3554436 3554437W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z płyt betonowych i kostki 

prefabrykowanej. Lokalne ubytki materiałowe, spękania, zapadnięcia 

nawierzchni, porost roślinności - stan techniczny odpowiedni. Strona 

prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej - stan dobry.

 910  1 093 910 1 093 1  1

3554436 3554437W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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Droga Nr: 150403W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554436 - 3554437

Ubytki materiałowe, spękania, porost roślinności.

Pikietaż lokalny: [ 730 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 093pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  480 0 480 4,00 Pobocze lewostronne oraz lokalnie obustronne gruntowe, miejscowo 

wzmocnione kruszywem, nierówności oraz ubytki w jego nawierzchni, 

lokalnie przewężone, pozarastane trawą, stan dobry.

 1  1

3554436 3554437W trybie prowadzenia „monitorowania” stanu poboczy i bieżącego 

reagowania zaleca się uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 480  1 093 480 1 093Element nie występuje. 1  1

3554436 3554437
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 093ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 093 0 1 093 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy oraz wzdłuż linii krawężnika, wyniesiona linia pobocza 

mogąca utrudniać odpływ wody, lokalne zastoiska wody.

 1  1

3554436 3554437Monitorować warunki odwodnienia drogi. W okresie do końca 2022 r. 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 093elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 093 0 1 093 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej oraz podrzutowe z 

prefabrykatów, tablica prowadząca) w dobrym stanie technicznym, 

lokalnie znaki zasłonięte (A-7 w pik. 0+018km), umocowane za nisko (B-33 

w pik. 0+895km), przekręcone (A-11a w pik. 0+895km) i wyblaknięte (A-7 

w pik. 1+075km), lokalnie uszkodzone mocowania słupków. Istniejące 

elementy oznakowania poziomego w bardzo dobrym stanie technicznym. 

Brak oznakowania pionowego progu zwalniającego w pik. 0+585km, 0+770 

km.

 1  1

3554436 3554437W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przyciąć gałęzie zasłaniające tarcze, poprawić 

umocowanie elementów oznakowania, wymienić wyeksploatowany 

element. Przeanalizować odcinek pod kątem oznakowania U-9a i U-9b 

elementów zlokalizowanych w skrajni drogowej, a także oznakowania 

progów.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 093warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 093 0 1 093 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554436 3554437Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 093realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 093 0 1 093 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554436 3554437W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 093

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 093 0 1 093 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554436 3554437Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 093elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 093 0 1 093 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554436 3554437Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 093

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 093 0 1 093 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na nieoznakowane 

słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554436 3554437Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150403W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 093estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 093 0 1 093 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554436 3554437W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150404W - P5/2021/01

G1504041405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 415

3554484 3554521
Chrzanowska

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,09

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 415
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,20

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,09

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  267  267 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalnie uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania). Stan rozwiązania dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania. Zalegające liście wzdłuż całej ulicy.

3554484 3554518W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  148  415 267 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalnie uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania). Stan rozwiązania dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania.

3554518 3554521W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni, strona prawa o nawierzchni z płyt 

betonowych, lokalne ubytki materiałowe, spękania i uskoki; strona lewa z 

kostki prefabrykowanej, nierówności. Stan techniczny dobry. 

Zanieczyszczony liśćmi.

 0  267 0 267 1  1

3554484 3554518W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeż. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni, strona prawa o nawierzchni z płyt 

betonowych, lokalne ubytki materiałowe, spękania i uskoki; strona lewa z 

kostki prefabrykowanej, nierówności. Stan techniczny dobry. 

Zanieczyszczony liśćmi.

 0  415 267 148 2  1

3554518 3554521W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeż. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  267 0 267Element nie występuje. 1  1

3554484 3554518

 0  415 267 148Element nie występuje. 2  1

3554518 3554521

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  267 0 267 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

lokalnych wpustów ulicznych (kratek), występują nierówności 

powodujące zastoiska wody w jezdni, zanieczyszczenia liśćmi w strefie 

przy krawężnikowej.

 1  1

3554484 3554518Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

 0  415 267 148 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

lokalnych wpustów ulicznych (kratek), występują nierówności 

powodujące zastoiska wody w jezdni, zanieczyszczenia liśćmi w strefie 

przy krawężnikowej.

 2  1

3554518 3554521Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  267 0 267 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w dobrym stanie 

technicznym. Braki w oznakowaniu pionowym.

 1  1

3554484 3554518Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu. 

W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się ustawić znak B-33 (40 km/h) - z jednej strony znak 

istnieje. Rozważyć możliwość ustawienia tablic U-3c i U-3d.

 0  415 267 148 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w dobrym stanie 

technicznym.

 2  1

3554518 3554521Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  267 0 267 5,00 Oświetlenie ciągu drogi obustronne. Oprawy lamp oświetleniowych 

zamocowane na słupach energetycznych. Lokalnie lampy oświetleniowe 

przesłonięte przez roślinność. Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry.

 1  1

3554484 3554518Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów oświetlenia - 

prześwietlić zieleń wokół lamp.

 0  415 267 148 5,00 Oświetlenie ciągu drogi obustronne. Oprawy lamp oświetleniowych 

zamocowane na słupach energetycznych. Lokalnie lampy oświetleniowe 

przesłonięte przez roślinność. Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry.

 2  1

3554518 3554521Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów oświetlenia - 

prześwietlić zieleń wokół lamp.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  267 0 267 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania i 

oświetlenia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554484 3554518W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  415 267 148 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania i 

oświetlenia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554518 3554521W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  267 0 267 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554484 3554518Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  415 267 148 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554518 3554521Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  267 0 267 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia oraz oświetlenia. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554484 3554518Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  415 267 148 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia oraz oświetlenia. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554518 3554521Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,36

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  267 0 267 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu, 

a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554484 3554518Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  415 267 148 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554518 3554521Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150404W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 415estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  267 0 267 4,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554484 3554518Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  415 267 148 4,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 2  1

3554518 3554521Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150405W - P5/2021/01

G1504051405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 155

3554496 3554478
Ciasna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 155

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,67

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  155  155 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Na całym odcinku nierówności, 

zapadnięcia, garb podłużny, niejednorodny przekrój poprzeczny, 

wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554496 3554478W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150405W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554496 - 3554478 Pikietaż lokalny: [ 110 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  155 0 155 1  1

3554496 3554478

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  155 0 155Element nie występuje. 1  1

3554496 3554478

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  155 0 155Element nie występuje. 1  1

3554496 3554478

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  155 0 155 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, za nisko zamocowane tarcze znaków B-5 z tabliczką w pik. 

0+147 km.

 1  1

3554496 3554478W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  155 0 155 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554496 3554478Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  155 0 155 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554496 3554478W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  155 0 155 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554496 3554478Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  155 0 155 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554496 3554478Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  155 0 155 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na nieoznakowane 

słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554496 3554478Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150405W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  155 0 155 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554496 3554478Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150406W - P5/2021/01

G1504061405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 011

3554629 3554636
Czubińska

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,29

3,60

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 011

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,29 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,29Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,19

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,60

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,29

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  237  237 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554629 3554060W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  124  361 237 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554060 3554633W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  0  144  505 361 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Płyty MON - lokalne spękania i 

ubytki materiałowe. Stan techniczny dobry.

3554633 3554634Monitorować na bieżąco stan nawierzchni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,29

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  97  602 505 4  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - miejscowe 

spękania  i ubytki materiałowe elementów, lokalne nierówności 

nawierzchni. Stan rozwiązania dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, punktowo 

pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554634 3554635Monitorować na bieżąco stan nawierzchni.

 4,00  0  158  760 602 5  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - miejscowe 

spękania  i ubytki materiałowe elementów, lokalne nierówności 

nawierzchni. Stan rozwiązania dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, punktowo 

pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554635 3554621Monitorować na bieżąco stan nawierzchni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,29

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  145  905 760 6  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - miejscowe 

spękania  i ubytki materiałowe elementów, lokalne nierówności 

nawierzchni. Stan rozwiązania dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, punktowo 

pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554621 3554620Monitorować na bieżąco stan nawierzchni.

 4,00  0  106  1 011 905 7  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - miejscowe 

spękania  i ubytki materiałowe elementów, lokalne nierówności 

nawierzchni. Stan rozwiązania dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, punktowo 

pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554620 3554636Monitorować na bieżąco stan nawierzchni.
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Droga Nr: 150406W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554629 - 3554060 Odcinek: 3554060 - 3554633Pikietaż lokalny: [ 45 ] Pikietaż lokalny: [ 35 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  237 0 237 1  1

3554629 3554060

Element nie występuje.  0  361 237 124 2  1

3554060 3554633

Element nie występuje.  0  505 361 144 3  1

3554633 3554634

 5,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych. Pojedyncze 

nierówności, punktowo wrastająca trawa. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  602 505 97 4  1

3554634 3554635Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych. Pojedyncze 

nierówności, punktowo wrastająca trawa. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  760 602 158 5  1

3554635 3554621Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych. Pojedyncze 

nierówności, punktowo wrastająca trawa. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  905 760 145 6  1

3554621 3554620Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych. Pojedyncze 

nierówności, punktowo wrastająca trawa. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  1 011 905 106 7  1

3554620 3554636Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  237 0 237Element nie występuje. 1  1

3554629 3554060

 0  361 237 124Element nie występuje. 2  1

3554060 3554633

 0  505 361 144 4,00 Częściowe pobocze obustronne gruntowe, lokalnie wyniesione w 

stosunku do drogi, zarośnięte trawą, dalej pobocze umocnione 

kruszywem, stan dobry.

 3  1

3554633 3554634W trybie prowadzenia „monitorowania” stanu poboczy i bieżącego 

reagowania kosić pobocza.

 0  602 505 97Element nie występuje. 4  1

3554634 3554635

 0  760 602 158Element nie występuje. 5  1

3554635 3554621
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  905 760 145Element nie występuje. 6  1

3554621 3554620

 0  1 011 905 106Element nie występuje. 7  1

3554620 3554636
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,47

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  237 0 237Element nie występuje. 1  1

3554629 3554060

 0  361 237 124Element nie występuje. 2  1

3554060 3554633

 0  505 361 144 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę w 

strefę poboczy oraz do rowu przydrożnego, rów na części umocniony 

płytami ażurowymi, bez uwag.

 3  1

3554633 3554634Brak uwag.

 0  602 505 97 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), pojedyncze zastoiska wody.

 4  1

3554634 3554635Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,47

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  760 602 158 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), brak uwag.

 5  1

3554635 3554621Brak uwag.

 0  905 760 145 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), brak uwag.

 6  1

3554621 3554620Brak uwag.

 0  1 011 905 106 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczona liścmi strefa 

przykrawężnikowa utrudnia odprowadzenie wody.

 7  1

3554620 3554636W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,16

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  237 0 237 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 1  1

3554629 3554060Brak uwag.

 0  361 237 124Element nie występuje. 2  1

3554060 3554633

 0  505 361 144Element nie występuje. 3  1

3554633 3554634

 0  602 505 97Element nie występuje. Rozważyć możliwość ustawienia tablic U-3c i 

U-3d.

 4  1

3554634 3554635
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,16

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  760 602 158 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, nieoznakowane słupy w skrajni jezdni.

 5  1

3554635 3554621W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania słupa znakami U-9a i 

U-9b.

 0  905 760 145 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, pojedyncze przypadki oznakowania wyeksploatowanego 

(B-33 w pik. 0+002km) oraz odchylonego od pionu (D-1 w pik. 0+012km, 

B-33 w pik. 0+130km), nieoznakowane słupy w skrajni jezdni.

 6  1

3554621 3554620W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania słupa znakami U-9a i 

U-9b oraz w trybie prowadzenia monitorowania stanu oznakowania i 

bieżącego reagowania poprawić umocowanie elementów oznakowania, 

wymienić wyeksploatowaną tarczę.

 0  1 011 905 106 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 7  1

3554620 3554636Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  237 0 237 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554629 3554060Brak uwag.

 0  361 237 124 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554060 3554633Brak uwag.

 0  505 361 144 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 3  1

3554633 3554634Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  602 505 97 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 4  1

3554634 3554635Brak uwag.

 0  760 602 158 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 5  1

3554635 3554621Brak uwag.

 0  905 760 145 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 6  1

3554621 3554620Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 011 905 106 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 7  1

3554620 3554636Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  237 0 237 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554629 3554060W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  361 237 124 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554060 3554633W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  505 361 144 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

pobocza, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554633 3554634W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  602 505 97 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554634 3554635W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  760 602 158 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554635 3554621W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  905 760 145 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 6  1

3554621 3554620W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 011 905 106 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 7  1

3554620 3554636W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  237 0 237 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554629 3554060Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  361 237 124 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554060 3554633Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  505 361 144 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554633 3554634Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  602 505 97 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554634 3554635Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  760 602 158 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554635 3554621Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  905 760 145 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554621 3554620Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  1 011 905 106 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554620 3554636Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,09

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  237 0 237 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554629 3554060Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 0  361 237 124 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554060 3554633Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 0  505 361 144 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554633 3554634Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,09

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  602 505 97 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554634 3554635Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  760 602 158 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554635 3554621Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  905 760 145 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554621 3554620Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,09

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 011 905 106 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554620 3554636Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,38

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  237 0 237 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554629 3554060Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  361 237 124 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554060 3554633Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,38

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  505 361 144 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554633 3554634Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  602 505 97 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554634 3554635Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  760 602 158 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 5  1

3554635 3554621Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,38

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  905 760 145 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 6  1

3554621 3554620Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 011 905 106 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 7  1

3554620 3554636Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  237 0 237 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554629 3554060Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  361 237 124 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554060 3554633Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  505 361 144 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554633 3554634W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  602 505 97 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554634 3554635W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  760 602 158 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  1

3554635 3554621W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  905 760 145 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 6  1

3554621 3554620W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150406W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 011estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 011 905 106 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554620 3554636W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150407W - P5/2021/01

G1504071405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 353

3554463 3554462
Daleka

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 353

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,33

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 353

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  353  353 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze ubytki i 

nierówności, lokalnie wrastająca roślinność. Stan techniczny dobry.

3554463 3554462Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 353chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  353 0 353 1  1

3554463 3554462

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 353pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  353 0 353Element nie występuje. 1  1

3554463 3554462

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 353ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  353 0 353 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę, 

możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie drogi.

 1  1

3554463 3554462Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 353elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  353 0 353Element nie występuje. 1  1

3554463 3554462

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 353warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  353 0 353 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554463 3554462Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 353realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  353 0 353Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554463 3554462

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 353

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  353 0 353 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554463 3554462Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 353elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  353 0 353 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554463 3554462Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 353

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  353 0 353 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554463 3554462Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150407W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 353estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  353 0 353 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554463 3554462W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150408W - P5/2021/01

G1504081405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 86

3554612 3554613
Dworcowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 86

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,20

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 86

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  86  86 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), spękania i 

nierówności. Lokalnie odbijająca się pozostawiona pod warstwą 

bitumiczną warstwa z trylinki. Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni 

jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554612 3554613W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. Monitorować na 

bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 86chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z kostki prefabrykowanej 

oraz na fragmencie końcowym z płyt betonowych, lokalne nierówności i 

spękania elementów. Stan techniczny dobry.

 0  86 0 86 1  1

3554612 3554613Monitorować stan nawierzchni oraz w trybie bieżącym likwidować 

występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 86pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  86 0 86Element nie występuje. 1  1

3554612 3554613

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 86ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  86 0 86 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), występują nierówności powodujące 

zastoiska wody w jezdni.

 1  1

3554612 3554613Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w perspektywie nie później niż do końca 2022 r. przeprowadzić 

niezbędne oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe 

elementów wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 86elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  86 0 86 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 1  1

3554612 3554613Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 86warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  86 0 86 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554612 3554613Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 86realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  86 0 86 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554612 3554613W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 86

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  86 0 86 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554612 3554613Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 86elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  86 0 86 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554612 3554613Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 86

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  86 0 86 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554612 3554613Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150408W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 86estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  86 0 86 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554612 3554613Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150409W - P5/2021/01

G1504091405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 75

3554429 3554426
Dzierżanowskiego

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 75

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  75  75 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Na całym odcinku zapadnięcia i 

wyboje, nierówności, koleiny, brak stałej szerokości, niejednorodny 

przekrój poprzeczny, wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554429 3554426W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150409W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554429 - 3554426 Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  75 0 75 1  1

3554429 3554426

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  75 0 75Element nie występuje. 1  1

3554429 3554426

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  75 0 75Element nie występuje. 1  1

3554429 3554426

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  75 0 75 5,00 Pojedynczy znak A-5, bez uwag. 1  1

3554429 3554426Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  75 0 75Element nie występuje. 1  1

3554429 3554426

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  75 0 75 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554429 3554426W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  75 0 75 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554429 3554426Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  75 0 75 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554429 3554426Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  75 0 75 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554429 3554426Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150409W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  75 0 75 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce, zwałki materiału i elementy budowlane przy drodze oraz stan i typ 

nawierzchni.

 1  1

3554429 3554426Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Droga Nr: 150409W Zdjęcia dla części E1

Odcinek: 3554429 - 3554426

Zwałka materiału, nieuporządkowany teren.

Pikietaż lokalny: [ 40 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150410W - P5/2021/01

G1504101405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 292

3554624 3554635
Falęcka

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 292

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,33

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 292

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  292  292 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla. Stan dopuszczalny.

3554624 3554635W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150410W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554624 - 3554635 Pikietaż lokalny: [ 235 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 292chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt żelbetowych. Lokalne ubytki 

materiałowe, uskoki, spękania płyt, widoczne elementy zbrojenia oraz 

porosty roślinności, nierówności na całym odcinku. Stan techniczny 

odpowiedni.

 0  292 0 292 1  1

3554624 3554635W trybie polegającym na uwzględnieniu danego zadania w najbliższych 

planach remontowych lub inwestycyjnych

 wykonać naprawę nawierzchni chodnika. Doraźnie zaleca się 

monitorowanie stanu nawierzchni oraz likwidację porostów roślinności.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



Droga Nr: 150410W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554624 - 3554635

Lokalne nierówności, ubytki, widoczne elementy zbrojenia, 

wrastająca roślinność.

Pikietaż lokalny: [ 150 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 292pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  292 0 292Element nie występuje. 1  1

3554624 3554635

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 292ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  292 0 292Element nie występuje. 1  1

3554624 3554635
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 292elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  292 0 292Element nie występuje. 1  1

3554624 3554635

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 292warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  292 0 292 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554624 3554635Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 292realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  292 0 292 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554624 3554635W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 292

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  292 0 292 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi oraz chodnika. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554624 3554635Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 292elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  292 0 292 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554624 3554635Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 292

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  292 0 292 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na ograniczenia warunków widoczności w strefie skrzyżowań, a 

także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554624 3554635Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150410W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 292estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  292 0 292 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554624 3554635Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150411W - P5/2021/01

G1504111405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 540

3554458 3554459
Gombrowicza Witolda

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,82

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 540

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,97

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,82

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 540

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  540  540 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Na całym odcinku zapadnięcia i 

wyboje, nierówności, koleiny, garb podłużny. brak stałej szerokości, 

lokalne wzmocnienia warstwą kruszywa lub żużla. Stan dopuszczalny.

3554458 3554459W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150411W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia, garb podłużny.

Odcinek: 3554458 - 3554459 Pikietaż lokalny: [ 245 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 540chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  540 0 540 1  1

3554458 3554459
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 540pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  540 0 540Element nie występuje. 1  1

3554458 3554459

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 540ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  540 0 540Element nie występuje. 1  1

3554458 3554459
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 540elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  540 0 540Element nie występuje. 1  1

3554458 3554459
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 540warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  190 0 190Element nie występuje. 1  1

3554458 3554459

 190  540 190 540 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554458 3554459Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 540realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  540 0 540 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554458 3554459W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 540

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  540 0 540 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554458 3554459Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 540elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,30

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  190 0 190 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554458 3554459Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 190  540 190 540 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554458 3554459Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 540

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  540 0 540 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie łuków poziomych, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554458 3554459Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150411W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 540estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  540 0 540 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554458 3554459Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150412W - P5/2021/01

G1504121405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 164

3554566 3554386
Gospodarska

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,28

4,69

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 164

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,28 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,28Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,73
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,69

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  140  140 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, nałożone) oraz 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, liniowe, nieszczelne 

spojenia technologiczne). Stan rozwiązania odpowiedni. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania, lokalnie pozarastany trawą. Wyniesione skrzyżowanie z kostki 

prefabrykowanej bez uwag.

3554566 3554565W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  160  300 140 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, nałożone) oraz 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, liniowe, nieszczelne 

spojenia technologiczne). Stan rozwiązania odpowiedni. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania, lokalnie pozarastany trawą. Wyniesione skrzyżowanie z kostki 

prefabrykowanej bez uwag.

3554565 3554567W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

 5,00  0  136  436 300 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan techniczny 

bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w 

stanie dobrym.

3554567 3554588Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  111  547 436 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (drobne ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej oraz łaty wbudowane). Stan 

techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w 

stanie dobrym.

3554588 3554569W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  53  600 547 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (drobne ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej oraz łaty wbudowane). Stan 

techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, w stanie dobrym.

3554569 3554572W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  73  673 600 6  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (drobne ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej oraz łaty wbudowane). Stan 

techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w 

stanie dobrym.

3554572 3554573W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 5,00  0  225  898 673 7  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan techniczny 

bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, w stanie dobrym.

3554573 3554574Brak uwag.

 5,00  0  47  945 898 8  1 Nawierzchnia bitumiczna. Brak widocznych uszkodzeń. Stan techniczny 

bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, w stanie dobrym.

3554574 3554575Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  32  977 945 9  1 Nawierzchnia bitumiczna. Brak widocznych uszkodzeń. Stan techniczny 

bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, w stanie dobrym.

3554575 3554576Brak uwag.

 5,00  0  150  1 127 977 10  1 Nawierzchnia bitumiczna. Brak widocznych uszkodzeń. Stan techniczny 

bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, w stanie dobrym.

3554576 3554386Brak uwag.

 5,00  150  187  1 164 1 127 10  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze nierówności. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany 

trawą, w stanie dobrym.

3554576 3554386Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 5



Droga Nr: 150412W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554566 - 3554565 Odcinek: 3554565 - 3554567Pikietaż lokalny: [ 105 ] Pikietaż lokalny: [ 45 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  140 0 140 1  1

3554566 3554565

Element nie występuje.  0  300 140 160 2  1

3554565 3554567

 5,00 Chodnik częściowo obustronny, w dalszej części jednostronny (strona 

lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze ubytki materiału 

oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą oraz zanieczyszczony 

liśćmi, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  436 300 136 3  1

3554567 3554588W okresie do połowy 2022 r. zaleca się oczyszczenie nawierzchni 

chodnika oraz obrzeży.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) do pik. 0+050km, w dalszej części 

obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  547 436 111 4  1

3554588 3554569Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  600 547 53 5  1

3554569 3554572Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) do pik. 0+020km, w dalszej części 

obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 0  673 600 73 6  1

3554572 3554573W trybie bieżącym zaleca się oczyszczanie nawierzchni chodnika oraz 

obrzeży.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  898 673 225 7  1

3554573 3554574W okresie do połowy 2022 r. zaleca się oczyszczenie nawierzchni 

chodnika oraz obrzeży.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie zanieczyszczony liśćmi, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  945 898 47 8  1

3554574 3554575W trybie bieżącym zaleca się oczyszczanie nawierzchni chodnika oraz 

obrzeży.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  977 945 32 9  1

3554575 3554576Brak uwag.

 5,00 Chodnik częściowo obustronny i jednostronny strona prawa, wykonany z 

kostki prefabrykowanej, pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, 

lokalnie pozarastany trawą, stan rozwiązania bardzo dobry. 

Zanieczyszczony liśćmi.

 0  1 164 977 187 10  1

3554576 3554386W trybie bieżącym zaleca się oczyszczanie nawierzchni chodnika oraz 

obrzeży.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,53

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  140 0 140 3,00 Pobocze obustronne gruntowe, częściowo wzmocnione kruszywem, 

lokalnie wyniesione w stosunku do jezdni, miejscowo nierówności oraz 

ubytki w ich nawierzchni, pozarastane trawą, stan odpowiedni.

 1  1

3554566 3554565Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  300 140 160 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, częściowo wzmocnione kruszywem, 

miejscowo nierówności oraz ubytki w ich nawierzchni, pozarastane 

trawą, stan dobry.

 2  1

3554565 3554567Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  436 300 136Element nie występuje. 3  1

3554567 3554588

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,53

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  547 436 111Element nie występuje. 4  1

3554588 3554569

 0  600 547 53Element nie występuje. 5  1

3554569 3554572

 0  673 600 73Element nie występuje. 6  1

3554572 3554573

 0  898 673 225Element nie występuje. 7  1

3554573 3554574

 0  945 898 47Element nie występuje. 8  1

3554574 3554575

 0  977 945 32Element nie występuje. 9  1

3554575 3554576
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,53

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 164 977 187Element nie występuje. 10  1

3554576 3554386

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 3



Droga Nr: 150412W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554566 - 3554565

Deformacje, porost roślinności w strefie pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 82 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  140 0 140 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występują nierówności powodujące zastoiska 

wody przy krawędzi jezdni, wyniesiona linia pobocza utrudnia 

odprowadzenie wody.

 1  1

3554566 3554565Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  300 140 160 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występują nierówności powodujące zastoiska 

wody przy krawędzi jezdni.

 2  1

3554565 3554567Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  436 300 136 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ścieki lokalnie zanieczyszczone.

 3  1

3554567 3554588W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 0  547 436 111 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 4  1

3554588 3554569Brak uwag.

 0  600 547 53 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 5  1

3554569 3554572Brak uwag.

 0  673 600 73 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 6  1

3554572 3554573Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  898 673 225 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 7  1

3554573 3554574Brak uwag.

 0  945 898 47 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ścieki lokalnie zanieczyszczone.

 8  1

3554574 3554575W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 0  977 945 32 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 9  1

3554575 3554576Brak uwag.

 0  1 164 977 187 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ścieki lokalnie zanieczyszczone.

 10  1

3554576 3554386W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  140 0 140 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w bardzo dobrym 

stanie technicznym.

 1  1

3554566 3554565Brak uwag.

 0  300 140 160 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 2  1

3554565 3554567Brak uwag.

 0  436 300 136 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 3  1

3554567 3554588Brak uwag.

 0  547 436 111 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 4  1

3554588 3554569Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  600 547 53 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego. Przypadek przesłoniętej 

tarczy oznakowania w pk. 0+051km.

 5  1

3554569 3554572W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  673 600 73 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 6  1

3554572 3554573Brak uwag.

 0  898 673 225 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 7  1

3554573 3554574Brak uwag.

 0  945 898 47 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w bardzo 

dobrym stanie technicznym.

 8  1

3554574 3554575Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  977 945 32 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w bardzo 

dobrym stanie technicznym.

 9  1

3554575 3554576Brak uwag.

 0  1 164 977 187Element nie występuje. Zaleca się oznakowanie łuku drogi tablicami U-3a i 

U-3b.

 10  1

3554576 3554386

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  140 0 140 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554566 3554565Brak uwag.

 0  300 140 160 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554565 3554567Brak uwag.

 0  436 300 136 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 3  1

3554567 3554588Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  547 436 111 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 4  1

3554588 3554569Brak uwag.

 0  600 547 53 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 5  1

3554569 3554572Brak uwag.

 0  673 600 73 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 6  1

3554572 3554573Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  898 673 225 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 7  1

3554573 3554574Brak uwag.

 0  945 898 47 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 8  1

3554574 3554575Brak uwag.

 0  977 945 32 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 9  1

3554575 3554576Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 164 977 187 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 10  1

3554576 3554386Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  140 0 140 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, pobocza 

oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554566 3554565W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  300 140 160 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, pobocza 

oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554565 3554567W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  436 300 136 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554567 3554588W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  547 436 111 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni zostały 

wykonane częściowo.

 4  1

3554588 3554569W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  600 547 53 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni zostały 

wykonane częściowo.

 5  1

3554569 3554572W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  673 600 73 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 6  1

3554572 3554573W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  898 673 225 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 7  1

3554573 3554574W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  945 898 47 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 8  1

3554574 3554575W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  977 945 32Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 9  1

3554575 3554576

 0  1 164 977 187 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. Zalecenia 

dotyczące elementów oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym 

zakresie.

 10  1

3554576 3554386W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  140 0 140 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554566 3554565Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  300 140 160 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554565 3554567Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  436 300 136 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554567 3554588Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  547 436 111 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554588 3554569Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  600 547 53 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554569 3554572Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  673 600 73 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554572 3554573Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  898 673 225 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554573 3554574Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  945 898 47 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 8  1

3554574 3554575Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  977 945 32 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 9  1

3554575 3554576Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 164 977 187 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 10  1

3554576 3554386Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  140 0 140 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554566 3554565Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  300 140 160 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554565 3554567Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  436 300 136 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554567 3554588Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  547 436 111 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554588 3554569Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  600 547 53 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554569 3554572Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  673 600 73 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554572 3554573Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  898 673 225 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554573 3554574Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  945 898 47 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 8  1

3554574 3554575Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  977 945 32 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 9  1

3554575 3554576Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 164 977 187 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 10  1

3554576 3554386Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  140 0 140 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554566 3554565Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  300 140 160 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554565 3554567Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  436 300 136 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554567 3554588Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  547 436 111 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554588 3554569Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  600 547 53 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554569 3554572Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  673 600 73 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 6  1

3554572 3554573Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  898 673 225 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 7  1

3554573 3554574Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  945 898 47 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 8  1

3554574 3554575Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  977 945 32 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 9  1

3554575 3554576Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 164 977 187 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 10  1

3554576 3554386Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  140 0 140 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554566 3554565Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  300 140 160 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554565 3554567Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  436 300 136 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554567 3554588Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  547 436 111 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554588 3554569Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  600 547 53 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554569 3554572Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  673 600 73 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 6  1

3554572 3554573Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  898 673 225 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 7  1

3554573 3554574Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  945 898 47 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 8  1

3554574 3554575Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150412W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 164estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  977 945 32 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 9  1

3554575 3554576Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 164 977 187 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 10  1

3554576 3554386Brak istotnych uwag i zaleceń.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150413W - P5/2021/01

G1504131405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 435

3554485 3554522
Górnoleśna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,61

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 435
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,61

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  246  246 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia (częściowo 

uzupełnione kruszywem), nierówności, wzmocnienia kruszywem, stan 

dopuszczalny.

3554485 3554519W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  189  435 246 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia (częściowo 

uzupełnione kruszywem), nierówności, wzmocnienia kruszywem, stan 

dopuszczalny. Zanieczyszczona liśćmi.

3554519 3554522W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150413W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554485 - 3554519 Odcinek: 3554519 - 3554522Pikietaż lokalny: [ 100 ] Pikietaż lokalny: [ 5 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  151 0 151 1  1

3554485 3554519

 3,00 Chodnik - strona prawa z płyt betonowych. Lokalne ubytki materiałowe, 

spękania, uskoki, zapadnięcia nawierzchni oraz porosty roślinności, 

naniesienia i zanieczyszczenia. Stan techniczny odpowiedni. Zalegające 

liście wzdłuż całego chodnika.

 151  203 151 203 1  1

3554485 3554519Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża. Oczyścić chodnik z liści.

Element nie występuje.  203  246 203 246 1  1

3554485 3554519

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik - strona prawa z płyt betonowych. Lokalne ubytki materiałowe, 

spękania, uskoki, zapadnięcia nawierzchni oraz porosty roślinności, 

naniesienia i zanieczyszczenia. Stan techniczny odpowiedni. 

Zanieczyszczony liśćmi.

 0  435 246 189 2  1

3554519 3554522Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża. Oczyścić chodnik z liści.
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Droga Nr: 150413W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554485 - 3554519

Nierówności, ubytki, zanieczyszczenia.

Odcinek: 3554519 - 3554522

Ubytki, spękania, zanieczyszczenia.

Pikietaż lokalny: [ 155 ] Pikietaż lokalny: [ 5 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  246 0 246Element nie występuje. 1  1

3554485 3554519

 0  435 246 189Element nie występuje. 2  1

3554519 3554522
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  246 0 246Element nie występuje. 1  1

3554485 3554519

 0  435 246 189Element nie występuje. 2  1

3554519 3554522

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  246 0 246 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 1  1

3554485 3554519Brak uwag.

 0  435 246 189Element nie występuje. 2  1

3554519 3554522
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  246 0 246 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554485 3554519Brak uwag.

 0  435 246 189 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554519 3554522Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  246 0 246 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

chodnika, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554485 3554519W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  435 246 189 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

chodnika, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554519 3554522W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  246 0 246 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554485 3554519Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  435 246 189 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554519 3554522Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  246 0 246 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554485 3554519Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  435 246 189 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554519 3554522Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  246 0 246 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554485 3554519Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  435 246 189 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554519 3554522Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150413W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 435estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,43

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  246 0 246 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce, zwałkę materiału przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554485 3554519Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  435 246 189 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554519 3554522Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Droga Nr: 150413W Zdjęcia dla części E1

Odcinek: 3554485 - 3554519

Zwałka materiału.

Pikietaż lokalny: [ 85 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150414W - P5/2021/01

G1504141405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 911

3554479 3554486
Grodeckiego Franciszka

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 911

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,57
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  79  79 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554479 3554506W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  80  159 79 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny. Lokalnie 

nawierzchnia bitumiczna bez uwag.

3554506 3554480W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  258  417 159 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554480 3554482W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  173  590 417 4  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554482 3554484W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  162  752 590 5  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554484 3554485W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  159  911 752 6  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554485 3554486W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150414W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554479 - 3554506 Odcinek: 3554506 - 3554480

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554480 - 3554482

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554482 - 3554484

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554484 - 3554485 Odcinek: 3554485 - 3554486

Pikietaż lokalny: [ 18 ] Pikietaż lokalny: [ 35 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Pikietaż lokalny: [ 65 ] Pikietaż lokalny: [ 50 ] Pikietaż lokalny: [ 25 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  79 0 79 1  1

3554479 3554506

Element nie występuje.  0  159 79 80 2  1

3554506 3554480

Element nie występuje.  0  417 159 258 3  1

3554480 3554482

Element nie występuje.  0  590 417 173 4  1

3554482 3554484

Element nie występuje.  0  752 590 162 5  1

3554484 3554485

Element nie występuje.  0  911 752 159 6  1

3554485 3554486
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  79 0 79Element nie występuje. 1  1

3554479 3554506

 0  159 79 80Element nie występuje. 2  1

3554506 3554480

 0  417 159 258Element nie występuje. 3  1

3554480 3554482

 0  590 417 173Element nie występuje. 4  1

3554482 3554484

 0  752 590 162Element nie występuje. 5  1

3554484 3554485

 0  911 752 159Element nie występuje. 6  1

3554485 3554486
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  79 0 79Element nie występuje. 1  1

3554479 3554506

 0  159 79 80Element nie występuje. 2  1

3554506 3554480

 0  417 159 258Element nie występuje. 3  1

3554480 3554482

 0  590 417 173Element nie występuje. 4  1

3554482 3554484

 0  752 590 162Element nie występuje. 5  1

3554484 3554485
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  911 752 159Element nie występuje. 6  1

3554485 3554486
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,77

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  79 0 79Element nie występuje. 1  1

3554479 3554506

 0  159 79 80Element nie występuje. 2  1

3554506 3554480

 0  417 159 258 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania przesłoniętego przez roślinność (A-11 w 

pik. 0+242km).

 3  1

3554480 3554482W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się prześwietlić tarcze znaków.

 0  590 417 173 3,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

odpowiednim, pomalowane tarcze znaków (B-33 w pik. 0+012km, 

0+162km) oraz przekręcona tarcza (B-33 w pik. 0+162km).

 4  1

3554482 3554484W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić tarcze znaków oraz poprawić umocowanie 

oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,77

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  752 590 162 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Słupek oznakowania pozbawiony tarczy A-11, B-33 w pik. 

0+035km.

 5  1

3554484 3554485W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 elementy brakujące uzupełnić na podstawie uprzednio opracowanej i 

uzgodnionej dokumentacji.

 0  911 752 159 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 6  1

3554485 3554486Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



Droga Nr: 150414W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554482 - 3554484

Oznakowanie B-33 pomalowane, przekręcone.

Odcinek: 3554484 - 3554485

Słupek oznakowania pozbawiony tarczy A-11, B-33.

Pikietaż lokalny: [ 33 ]Pikietaż lokalny: [ 156 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  79 0 79 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554479 3554506Brak uwag.

 0  159 79 80 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554506 3554480Brak uwag.

 0  417 159 258 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 3  1

3554480 3554482Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  590 417 173 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 4  1

3554482 3554484Brak uwag.

 0  752 590 162 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 5  1

3554484 3554485Brak uwag.

 0  911 752 159 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 6  1

3554485 3554486Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,81

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  79 0 79 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554479 3554506W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  159 79 80 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554506 3554480W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  417 159 258 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554480 3554482W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,81

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  590 417 173 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów oznakowania nie 

zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 4  1

3554482 3554484W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  752 590 162 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 5  1

3554484 3554485W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  911 752 159 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 6  1

3554485 3554486W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  79 0 79 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554479 3554506Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  159 79 80 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554506 3554480Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  417 159 258 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554480 3554482Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  590 417 173 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554482 3554484Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  752 590 162 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554484 3554485Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  911 752 159 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554485 3554486Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  79 0 79 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554479 3554506Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  159 79 80 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554506 3554480Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  417 159 258 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554480 3554482Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  590 417 173 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 4  1

3554482 3554484Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  752 590 162 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 5  1

3554484 3554485Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  911 752 159 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 6  1

3554485 3554486Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  79 0 79 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554479 3554506Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  159 79 80 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554506 3554480Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  417 159 258 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554480 3554482Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  590 417 173 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego.

 4  1

3554482 3554484Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  752 590 162 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 5  1

3554484 3554485Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  911 752 159 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 6  1

3554485 3554486Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  79 0 79 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554479 3554506Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  159 79 80 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554506 3554480Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  417 159 258 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554480 3554482Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  590 417 173 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 4  1

3554482 3554484Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150414W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 911estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  752 590 162 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 5  1

3554484 3554485Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  911 752 159 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 6  1

3554485 3554486Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150415W - P5/2021/01

G1504151405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 226

3554414 3554660
Grodziska

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 226

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,85

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 226

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  226  226 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

niejednorodny przekrój poprzeczne, wzmocnienia warstwą kruszywa i 

żużla, stan dopuszczalny.

3554414 3554660W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150415W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554414 - 3554660 Pikietaż lokalny: [ 150 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 226chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  226 0 226 1  1

3554414 3554660

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 226pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  226 0 226Element nie występuje. 1  1

3554414 3554660
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 226ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  226 0 226Element nie występuje. 1  1

3554414 3554660
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 226elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  226 0 226 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 1  1

3554414 3554660Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 226warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  70 0 70Element nie występuje. 1  1

3554414 3554660

 70  226 70 226 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554414 3554660Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 226realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  226 0 226 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554414 3554660W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 226

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  226 0 226 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554414 3554660Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 226elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  226 0 226 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554414 3554660Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 226

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  226 0 226 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554414 3554660Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150415W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 226estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  226 0 226 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554414 3554660Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150416W - P5/2021/01

G1504161405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 71

3554648 3554647
Kalinowa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

5,00

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 71

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 5,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  5,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 71

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  71  71 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności, lokalne zanieczyszczenia nawierzchni. Stan rozwiązania 

bardzo dobry.

3554648 3554647Oczyścić nawierzchnię jezdni z zanieczyszczeń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 71chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  71 0 71 1  1

3554648 3554647
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 71pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  71 0 71Element nie występuje. 1  1

3554648 3554647
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 71ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  71 0 71 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku 

prefabrykowanego(w osi drogi) do wpustów ulicznych (kratek), bez 

uwag.

 1  1

3554648 3554647Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 71elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  71 0 71Element nie występuje. Rozważyć znakowanie skrzyżowań i słupów w 

skrajni jezdni.

 1  1

3554648 3554647
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 71warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  71 0 71 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554648 3554647Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 71realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  71 0 71 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554648 3554647W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 71

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  71 0 71 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554648 3554647Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 71elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  71 0 71 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554648 3554647Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 71

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  71 0 71 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania (węzeł początkowy), a 

także z uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554648 3554647Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150416W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 71estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  71 0 71 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554648 3554647Brak istotnych uwag i zaleceń.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150417W - P5/2021/01

G1504171405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 153

3554637 3554636
Kaprys

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 153

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,75
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 153

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  153  153 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - spękania 

elementów, ubytki nawierzchni, deformacje Stan rozwiązania odpowiedni. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, ubytki i 

spękania, lokalnie pozarastany trawą.

3554637 3554636W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych zaleca się 

remont nawierzchni jezdni. Doraźnie zaleca się prace naprawcze spękań 

pojedynczych elementów poprzez ich wymianę lub w przypadku 

nierówności przełożenie elementów na nowo.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150417W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki.

Odcinek: 3554637 - 3554636 Pikietaż lokalny: [ 105 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 153chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  153 0 153 1  1

3554637 3554636
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 153pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  153 0 153Element nie występuje. 1  1

3554637 3554636
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 153ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  153 0 153 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników w strefę ulic poprzecznych. Ubytki powierzchniowe, 

deformacje w strefie nawierzchni jezdni utrudniające prawidłowe 

odprowadzenie wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 1  1

3554637 3554636Monitorować warunki odwodnienia drogi. W okresie do końca 2022 r. 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.
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Droga Nr: 150417W Zdjęcia dla części D

Odcinek: 3554637 - 3554636

Uszkodzenia nawierzchni, utrudnione warunki odwodnienia.

Pikietaż lokalny: [ 105 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 153elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  153 0 153 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 1  1

3554637 3554636Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 153warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  153 0 153 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554637 3554636Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 153realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  153 0 153 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554637 3554636W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 153

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  153 0 153 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554637 3554636Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 153elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  153 0 153 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554637 3554636Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 153

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  153 0 153 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554637 3554636Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150417W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 153estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  153 0 153 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554637 3554636W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150418W - P5/2021/01

G1504181405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 227

3554416 3554422
Kasprowicza Jana

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 227

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  227  227 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554416 3554422W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  227 0 227 1  1

3554416 3554422

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  227 0 227Element nie występuje. 1  1

3554416 3554422

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  227 0 227Element nie występuje. 1  1

3554416 3554422

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  227 0 227 5,00 Istniejące element oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554416 3554422Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  227 0 227 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554416 3554422Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  227 0 227 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554416 3554422W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  227 0 227 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554416 3554422Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  227 0 227 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554416 3554422Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  227 0 227 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554416 3554422Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150418W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  227 0 227 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554416 3554422Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150419W - P5/2021/01

G1504191405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 132

3554625 3554626
Klonowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,62

3,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 132
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,62 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,62Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,14

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,62

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  107  107 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania dobry.

3554625 3554626Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni.

 2,00  107  132  132 107 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa, stan dopuszczalny.

3554625 3554626W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150419W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554625 - 3554626 Pikietaż lokalny: [ 120 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  132 0 132 1  1

3554625 3554626

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  132 0 132Element nie występuje. 1  1

3554625 3554626

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  107 0 107 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Bez uwag.

 1  1

3554625 3554626Brak uwag.

 107  132 107 132Element nie występuje. 1  1

3554625 3554626
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  132 0 132 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, przekręcona i przesłonięta przez roślinność tarcza oznakowania 

w pik. 0+005km, nieoznakowane słupy w skrajni drogi.

 1  1

3554625 3554626W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementu 

oznakowania. Rozważyć oznakowanie słupów znakami U-9a i U-9b oraz 

ustawnie znaku A-30 z tabliczką "Koniec nawierzchni utwardzonej".

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  132 0 132 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554625 3554626Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  132 0 132 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni zostały 

wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów oznakowania nie 

zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 1  1

3554625 3554626W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  132 0 132 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554625 3554626Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  132 0 132 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554625 3554626Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  132 0 132 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na nieoznakowane 

słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554625 3554626Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150419W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  132 0 132 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554625 3554626Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150420W - P5/2021/01

G1504201405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 057

3554428 3554431
Kochanowskiego Jana

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

5,00

5,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 057

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 5,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  5,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 5,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  410  410 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Obustronnie krawężnik betonowy bez uszkodzeń.

3554428 3554429Brak uwag.

 5,00  0  154  564 410 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Obustronnie krawężnik betonowy bez uszkodzeń.

3554429 3554430Brak uwag.

 5,00  0  139  703 564 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Obustronnie krawężnik betonowy bez uszkodzeń.

3554430 3554450Brak uwag.

 5,00  0  354  1 057 703 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Obustronnie krawężnik betonowy bez uszkodzeń.

3554450 3554431Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - strona lewa z kostki prefabrykowanej, bez uwag. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  410 0 410 1  1

3554428 3554429Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona lewa z kostki prefabrykowanej, bez uwag. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  564 410 154 2  1

3554429 3554430Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona lewa z kostki prefabrykowanej, bez uwag. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  703 564 139 3  1

3554430 3554450Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona lewa z kostki prefabrykowanej, bez uwag. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  1 057 703 354 4  1

3554450 3554431Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  410 0 410Element nie występuje. 1  1

3554428 3554429

 0  564 410 154Element nie występuje. 2  1

3554429 3554430

 0  703 564 139Element nie występuje. 3  1

3554430 3554450

 0  1 057 703 354Element nie występuje. 4  1

3554450 3554431

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  410 0 410 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszczenia w strefie przy 

krawężnikowej.

 1  1

3554428 3554429W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 0  564 410 154 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 2  1

3554429 3554430Brak uwag.

 0  703 564 139 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 3  1

3554430 3554450Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 057 703 354 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszczenia w strefie przy 

krawężnikowej.

 4  1

3554450 3554431W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  410 0 410 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające z kostki 

prefabrykowanej) w bardzo dobrym stanie technicznym.

 1  1

3554428 3554429Brak uwag.

 0  564 410 154 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (próg zwalniający z kostki 

prefabrykowanej) w bardzo dobrym stanie technicznym.

 2  1

3554429 3554430Brak uwag.

 0  703 564 139 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 3  1

3554430 3554450Brak uwag.

 0  1 057 703 354 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (słupki przeszkodowe) w bardzo 

dobrym stanie technicznym.

 4  1

3554450 3554431Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  410 0 410 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554428 3554429Brak uwag.

 0  564 410 154 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554429 3554430Brak uwag.

 0  703 564 139 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 3  1

3554430 3554450Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 057 703 354 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 4  1

3554450 3554431Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  410 0 410Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554428 3554429

 0  564 410 154Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 2  1

3554429 3554430

 0  703 564 139Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 3  1

3554430 3554450

 0  1 057 703 354Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 4  1

3554450 3554431

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  410 0 410 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554428 3554429Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  564 410 154 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554429 3554430Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  703 564 139 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554430 3554450Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 057 703 354 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554450 3554431Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  410 0 410 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554428 3554429Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  564 410 154 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554429 3554430Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  703 564 139 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554430 3554450Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 057 703 354 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554450 3554431Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  410 0 410 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554428 3554429Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  564 410 154 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554429 3554430Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  703 564 139 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554430 3554450Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 057 703 354 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554450 3554431Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150420W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 057estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  410 0 410 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554428 3554429Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  564 410 154 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554429 3554430Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  703 564 139 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554430 3554450Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 057 703 354 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554450 3554431Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150421W - P5/2021/01

G1504211405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 261

3554472 3554471
Kolorowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 261

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 261

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  261  261 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, lokalnie 

porosty roślinności, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554472 3554471W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150421W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554472 - 3554471 Pikietaż lokalny: [ 45 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 261chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  261 0 261 1  1

3554472 3554471

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 261pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  261 0 261Element nie występuje. 1  1

3554472 3554471
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 261ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  261 0 261Element nie występuje. 1  1

3554472 3554471
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 261elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  261 0 261Element nie występuje. 1  1

3554472 3554471
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 261warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  261 0 261 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach oświetleniowych.

 1  1

3554472 3554471Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 261realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  261 0 261 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554472 3554471W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 261

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  261 0 261 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554472 3554471Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 261elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  261 0 261 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554472 3554471Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 261

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  261 0 261 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a 

w strefie węzła końcowego), a także z uwagi na elementy roślinności 

naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554472 3554471Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150421W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 261estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  261 0 261 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554472 3554471Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150422W - P5/2021/01

G1504221405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 169

3554547 3554663
Kościelna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,60

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 169

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,60 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,60

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  169  169 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan rozwiązania 

bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w 

stanie dobrym.

3554547 3554663Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny, wykonany z płyt betonowych oraz z kostki 

prefabrykowanej, pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności i spękania, 

lokalnie pozarastany trawą, stan rozwiązania dobry.

 0  169 0 169 1  1

3554547 3554663W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  169 0 169Element nie występuje. 1  1

3554547 3554663
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  169 0 169 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 1  1

3554547 3554663Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  169 0 169 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu w dobrym stanie technicznym.

 1  1

3554547 3554663Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  169 0 169 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554547 3554663Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  169 0 169 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554547 3554663W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  169 0 169 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554547 3554663Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  169 0 169 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554547 3554663Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  169 0 169 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554547 3554663Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150422W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  169 0 169 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554547 3554663Brak istotnych uwag i zaleceń.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150423W - P5/2021/01

G1504231405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 202

3554644 3554614
Kościuszki Tadeusza

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,13

4,06

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 202
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,13 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,17Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,08
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,06

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,17

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  17  17 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, stan bez uwag.

3554644 3554448Brak uwag.

 3,00  17  48  48 17 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (lokalne ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane oraz łaty nałożone), 

odkształcenia strukturalne (spękania). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania, lokalnie pozarastany trawą.

3554644 3554448W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,17

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  154  202 48 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (lokalne ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane oraz łaty nałożone), 

odkształcenia strukturalne (spękania). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania, lokalnie pozarastany trawą.

3554448 3554614W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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Droga Nr: 150423W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554644 - 3554448 Odcinek: 3554448 - 3554614Pikietaż lokalny: [ 25 ] Pikietaż lokalny: [ 35 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny, wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania dobry.

 0  48 0 48 1  1

3554644 3554448Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik obustronny, wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania dobry.

 0  202 48 154 2  1

3554448 3554614Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  48 0 48Element nie występuje. 1  1

3554644 3554448

 0  202 48 154Element nie występuje. 2  1

3554448 3554614
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  48 0 48 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika, lokalnie do 

wpustów ulicznych (kratek), lokalne zastoiska wody w pasie jezdni, 

naniesienia liści w strefie przykrawężnkowej.

 1  1

3554644 3554448Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w perspektywie nie później niż do końca 2022 r. przeprowadzić 

niezbędne oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe 

elementów wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

 0  202 48 154 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika, lokalnie do 

wpustów ulicznych (kratek), lokalne zastoiska wody w pasie jezdni, 

naniesienia liści w strefie przykrawężnkowej.

 2  1

3554448 3554614Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w perspektywie nie później niż do końca 2022 r. przeprowadzić 

niezbędne oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe 

elementów wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,24

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  48 0 48 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 1  1

3554644 3554448Brak uwag.

 0  202 48 154 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w dobrym stanie 

technicznym. Przypadek oznakowania D-6 umocowanego błędnie w 

stosunku do przejścia dla pieszych w pik.

 0+125km.

 2  1

3554448 3554614W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  48 0 48 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554644 3554448Brak uwag.

 0  202 48 154 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554448 3554614Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  48 0 48 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554644 3554448W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  202 48 154 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554448 3554614W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,24

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  48 0 48 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554644 3554448Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,24

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  202 48 154 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554448 3554614Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  48 0 48 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554644 3554448Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  202 48 154 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554448 3554614Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  48 0 48 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554644 3554448Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  202 48 154 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554448 3554614Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150423W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 202estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  48 0 48 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na stan nawierzchni 

jezdni.

 1  1

3554644 3554448Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  202 48 154 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na stan nawierzchni 

jezdni.

 2  1

3554448 3554614Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150424W - P5/2021/01

G1504241405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 578

3554392 3554636
Krakowska

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,32

4,43

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 578

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,32 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,57Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,59

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,43

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  190  190 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan rozwiązania 

bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554392 3554645Brak uwag.

 5,00  0  184  374 190 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan rozwiązania 

bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554645 3554548Brak uwag.

 5,00  0  294  668 374 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, stan bez uwag.

3554548 3554644Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  137  805 668 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, stan bez uwag. Na 

odcinku zatoki postojowe o nawierzchni z płyt ażurowych w stanie bardzo 

dobrym.

3554644 3554613Brak uwag.

 5,00  0  196  1 001 805 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, stan bez uwag. Na 

odcinku zatoki postojowe o nawierzchni z płyt ażurowych w stanie bardzo 

dobrym.

3554613 3554643Brak uwag.

 0  231  1 232 1 001 6  1 Odcinek wyłączony z oceny - ścieżka rowerowa.

3554643 3554641

 0  155  1 387 1 232 7  1 Odcinek wyłączony z oceny - ścieżka rowerowa.

3554641 3554638
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  159  1 546 1 387 8  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, zmienna 

szerokość, wzmocnienia warstwą kruszywa, stan dopuszczalny.

3554638 3554636W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  159  191  1 578 1 546 8  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - spękania 

elementów, ubytki nawierzchni, wzdłuż całego odcinka nierówności 

nawierzchni. Stan rozwiązania dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554638 3554636Monitorować na bieżąco stan nawierzchni.
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Droga Nr: 150424W Zdjęcia dla części A

Odcinek wyłączony z oceny - ścieżka rowerowa. Odcinek wyłączony z oceny - ścieżka rowerowa.

Odcinek: 3554643 - 3554641 Odcinek: 3554641 - 3554638

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554638 - 3554636Pikietaż lokalny: [ 30 ] Pikietaż lokalny: [ 5 ] Pikietaż lokalny: [ 25 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,66

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry. Lokalnie zanieczyszczony liśćmi.

 0  190 0 190 1  1

3554392 3554645Brak uwag.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z płyt betonowych, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  374 190 184 2  1

3554645 3554548Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni. Oczyścić 

chodnik.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z płyt betonowych, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  668 374 294 3  1

3554548 3554644Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni. Oczyścić 

chodnik.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,66

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych oraz na fragmencie 

końcowym z kostki prefabrykowanej, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  805 668 137 4  1

3554644 3554613Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z nawierzchni asfaltowej, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  1 001 805 196 5  1

3554613 3554643Brak uwag.

 5,00 Ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, bez uwag, stan bardzo 

dobry.

 0  1 232 1 001 231 6  1

3554643 3554641Brak uwag.

 5,00 Ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, bez uwag, stan bardzo 

dobry.

 0  1 387 1 232 155 7  1

3554641 3554638Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,66

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Ścieżka rowerowa prawostronna o nawierzchni asfaltowej, bez uwag, 

stan bardzo dobry.

 0  1 546 1 387 159 8  1

3554638 3554636Brak uwag.

 3,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z płyt betonowych, ubytki 

materiałowe, spękania, zapadnięcia, stan rozwiązania odpowiedni.

 159  1 578 1 546 191 8  1

3554638 3554636W okresie do połowy 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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Droga Nr: 150424W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554638 - 3554636

Ubytki materiałowe, spękania, nierówności.

Pikietaż lokalny: [ 165 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  190 0 190 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności, pozarastane 

trawą, stan dobry.

 1  1

3554392 3554645W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  374 190 184 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności, pozarastane 

trawą, stan dobry.

 2  1

3554645 3554548W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  668 374 294 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności, pozarastane 

trawą, lokalne wzmocnienia kruszywem oraz płytami ażurowymi, stan 

dobry.

 3  1

3554548 3554644Monitorować na bieżąco stan pobocza.

 0  805 668 137Element nie występuje. 4  1

3554644 3554613
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 001 805 196Element nie występuje. 5  1

3554613 3554643

 0  1 232 1 001 231Element nie występuje. 6  1

3554643 3554641

 0  1 387 1 232 155Element nie występuje. 7  1

3554641 3554638

 0  1 578 1 387 191Element nie występuje. 8  1

3554638 3554636
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,98

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  190 0 190 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy oraz wzdłuż linii krawężnika, bez uwag.

 1  1

3554392 3554645Brak uwag.

 0  374 190 184 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy oraz wzdłuż linii krawężnika, bez uwag.

 2  1

3554645 3554548Brak uwag.

 0  668 374 294 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy oraz wzdłuż linii krawężnika, lokalne zanieczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 3  1

3554548 3554644Brak uwag.

 0  805 668 137 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika, lokalnie do 

wpustów ulicznych (kratek), brak istotnych uwag.

 4  1

3554644 3554613Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,98

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 001 805 196 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika, lokalnie do 

wpustów ulicznych (kratek), brak istotnych uwag.

 5  1

3554613 3554643Brak uwag.

 0  1 232 1 001 231 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza ścieżkę, 

bez uwag.

 6  1

3554643 3554641Brak uwag.

 0  1 387 1 232 155 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza ścieżkę, 

bez uwag.

 7  1

3554641 3554638Brak uwag.

 0  1 546 1 387 159Element nie występuje. 8  1

3554638 3554636
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,98

ODWODNIENIE DROGID

A2

 159  1 578 1 546 191 4,00 Odwodnienie wzdłuż linii krawężników z odprowadzeniem wody poza 

jezdnię.

 8  1

3554638 3554636Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,49

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  190 0 190 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w bardzo dobrym 

stanie technicznym. Braki w urządzeniach bezpieczeństwa ruchu.

 1  1

3554392 3554645W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 rozważyć możliwość ustawienia na łuku tablic kierunkowych U-3a i 

U-3b.

 0  374 190 184 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, lokalne znaki umieszczone na zbyt niskim słupku (D-6, T-27 w 

pik. 0+020km), przekrzywiony słupek (B-22, D-1 w pik. 0+018km). Istniejące 

elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 2  1

3554645 3554548W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się umieścić znaki na właściwej wysokości słupku. Poprawić 

mocowanie słupka i tarcz.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,49

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  668 374 294 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, lokalnie umieszczone na zbyt niskim słupku (B-16 w pik. 

0+008km, B-16, B-36 w pik. 0+280km), przekrzywiony słupek (B-36 w pik. 

0+008km), przekręcona tabliczka (T-3a w pik. 0+170km).

 3  1

3554548 3554644W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się umieścić znaki na właściwej wysokości słupku. Poprawić 

mocowanie słupków i tarcz.

 0  805 668 137 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, przekręcone tarcze (B-36 w pik. 0+005km, A-5 w pik. 

0+122km), przekrzywiony słupek (B-36, D-6 w pik. 0+120km), 

zanieczyszczona tarcza oznakowania D-15 w pik. 0+088km. Istniejące 

elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 4  1

3554644 3554613W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić mocowanie słupków i tarcz, oczyścić 

zanieczyszczoną tarczę.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,49

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 001 805 196 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (słupki blokujące) w stanie technicznym bardzo 

dobrym, lokalnie za nisko zamocowane tarcze znaków (B-33 w pik. 

0+048km).

 5  1

3554613 3554643W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się umieścić znaki na właściwej wysokości słupku.

 0  1 232 1 001 231 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w bardzo dobrym 

stanie technicznym.

 6  1

3554643 3554641Brak uwag.

 0  1 387 1 232 155 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w bardzo dobrym 

stanie technicznym.

 7  1

3554641 3554638Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,49

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 578 1 387 191 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w dobrym stanie 

technicznym, wyeksploatowana tarcza (D-1 w pik. 0+165km).

 8  1

3554638 3554636W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element, rozważyć możliwość 

wprowadzenia oznakowania informującego o końcu drogi utwardzonej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,85

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  190 0 190 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554392 3554645Brak uwag.

 0  374 190 184 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554645 3554548Brak uwag.

 0  668 374 294 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554548 3554644Brak uwag.

 0  805 668 137 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554644 3554613Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,85

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 001 805 196 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554613 3554643Brak uwag.

 0  1 232 1 001 231 4,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Lokalnie 

odchylone od pionu słupy.

 6  1

3554643 3554641Monitorować posadowienie słupów.

 0  1 387 1 232 155 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554641 3554638Brak uwag.

 0  1 578 1 387 191 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 8  1

3554638 3554636Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  190 0 190 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo. Zalecenia 

dotyczące nawierzchni chodnika oraz warunków odwodnienia zostały 

wykonane.

 1  1

3554392 3554645W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  374 190 184 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

pobocza oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo. 

Zalecenia dotyczące nawierzchni jezdni oraz warunków odwodnienia 

zostały wykonane.

 2  1

3554645 3554548W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  668 374 294 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

pobocza oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo. 

Zalecenia dotyczące nawierzchni jezdni oraz warunków odwodnienia 

zostały wykonane.

 3  1

3554548 3554644W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  805 668 137 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

chodnika, zostały wykonane. Zalecenia dotyczące elementów oznakowania 

zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554644 3554613W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 001 805 196 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane. Zalecenia 

dotyczące elementów oznakowania zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554613 3554643W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 232 1 001 231 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oświetlenia, 

zostały wykonane częściowo.

 6  1

3554643 3554641W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 387 1 232 155Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 7  1

3554641 3554638

 0  1 578 1 387 191 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 8  1

3554638 3554636W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  190 0 190 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554392 3554645Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  374 190 184 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 2  1

3554645 3554548Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  668 374 294 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 3  1

3554548 3554644Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  805 668 137 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554644 3554613Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 001 805 196 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554613 3554643Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 232 1 001 231 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554643 3554641Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 387 1 232 155 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554641 3554638Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 578 1 387 191 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554638 3554636Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,61

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  190 0 190 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554392 3554645Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  374 190 184 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554645 3554548Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  668 374 294 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554548 3554644Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,61

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  805 668 137 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554644 3554613Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 001 805 196 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554613 3554643Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 232 1 001 231 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków oświetlenia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554643 3554641Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,61

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 387 1 232 155 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554641 3554638Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 578 1 387 191 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554638 3554636Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,25

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  190 0 190 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 1  1

3554392 3554645Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  374 190 184 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 2  1

3554645 3554548Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,25

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  668 374 294 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 3  1

3554548 3554644Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  805 668 137 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 4  1

3554644 3554613Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 001 805 196 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554613 3554643Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,25

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 232 1 001 231 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 6  1

3554643 3554641Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 387 1 232 155 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 7  1

3554641 3554638Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 578 1 387 191 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego, 

niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu, a także z 

uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 8  1

3554638 3554636Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  190 0 190 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554392 3554645Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  374 190 184 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554645 3554548Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  668 374 294 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554548 3554644Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  805 668 137 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554644 3554613Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 001 805 196 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554613 3554643Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 232 1 001 231 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 6  1

3554643 3554641W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 387 1 232 155 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554641 3554638W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150424W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 578estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 578 1 387 191 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 8  1

3554638 3554636Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150425W - P5/2021/01

G1504251405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 200

3554487 3554529
Krasińskiego Zygmunta

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,79

4,13

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 200

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,79 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,94Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,33

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,13

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  77  77 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne nierówności, stan bardzo 

dobry.

3554487 3554486Brak uwag.

 5,00  0  232  309 77 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne nierówności, stan bardzo 

dobry.

3554486 3554520Brak uwag.

 5,00  0  254  563 309 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze łaty wbudowane, stan bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, bez 

uwag.

3554520 3554523Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  46  609 563 4  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - spękania 

elementów, ubytki nawierzchni, wzdłuż całego odcinka nierówności 

nawierzchni. Stan rozwiązania odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie 

pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554523 3554526W kilkuletnich planach inwestycyjnych zaleca się zaleca się remont 

nawierzchni jezdni. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki. Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 3,00  0  185  794 609 5  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - spękania 

elementów, ubytki nawierzchni, wzdłuż całego odcinka nierówności 

nawierzchni. Stan rozwiązania odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie 

pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554526 3554527W kilkuletnich planach inwestycyjnych zaleca się zaleca się remont 

nawierzchni jezdni. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki. Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  199  993 794 6  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - spękania 

elementów, ubytki i zapadnięcia nawierzchni, wzdłuż całego odcinka 

nierówności nawierzchni. Stan rozwiązania odpowiedni. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554527 3554528W kilkuletnich planach inwestycyjnych zaleca się zaleca się remont 

nawierzchni jezdni. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki. Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 3,00  0  207  1 200 993 7  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - spękania 

elementów, ubytki i zapadnięcia nawierzchni, wzdłuż całego odcinka 

nierówności nawierzchni. Stan rozwiązania odpowiedni. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554528 3554529W kilkuletnich planach inwestycyjnych zaleca się zaleca się remont 

nawierzchni jezdni. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki. Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.
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Droga Nr: 150425W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, nierówności. Ubytki materiałowe, nierówności.

Odcinek: 3554523 - 3554526 Odcinek: 3554526 - 3554527

Ubytki materiałowe, nierówności.

Odcinek: 3554527 - 3554528

Ubytki materiałowe, zapadnięcia.

Odcinek: 3554528 - 3554529

Pikietaż lokalny: [ 5 ] Pikietaż lokalny: [ 140 ] Pikietaż lokalny: [ 150 ]

Pikietaż lokalny: [ 20 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  77 0 77 1  1

3554487 3554486

Element nie występuje.  0  309 77 232 2  1

3554486 3554520

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z nawierzchni betonowej, brak 

widocznych uszkodzeń, zanieczyszczony liśćmi, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  563 309 254 3  1

3554520 3554523W ramach prac utrzymaniowych oczyścić chodnik z liści.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych, pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan rozwiązania 

dobry.

 0  609 563 46 4  1

3554523 3554526W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych, pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, zanieczyszczony 

liśćmi, stan rozwiązania dobry.

 0  794 609 185 5  1

3554526 3554527W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych, pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, zanieczyszczony 

liśćmi, stan rozwiązania dobry.

 0  993 794 199 6  1

3554527 3554528W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych, pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, zanieczyszczony 

liśćmi, stan rozwiązania dobry.

 0  1 200 993 207 7  1

3554528 3554529W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  77 0 77 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, lokalnie nierówności, zarośnięte trawą, 

stan dobry.

 1  1

3554487 3554486W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie poboczy w 

miejscach wyniesienia ponad poziom drogi oraz ich koszenie.

 0  309 77 232 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, lokalnie nierówności, zarośnięte trawą, 

stan dobry.

 2  1

3554486 3554520W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie poboczy w 

miejscach wyniesienia ponad poziom drogi oraz ich koszenie.

 0  563 309 254Element nie występuje. 3  1

3554520 3554523

 0  609 563 46Element nie występuje. 4  1

3554523 3554526

 0  794 609 185Element nie występuje. 5  1

3554526 3554527
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  993 794 199Element nie występuje. 6  1

3554527 3554528

 0  1 200 993 207Element nie występuje. 7  1

3554528 3554529
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,26

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  77 0 77 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę do 

strefy pobocza, bez uwag.

 1  1

3554487 3554486Brak uwag.

 0  309 77 232 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę do 

strefy pobocza, bez uwag.

 2  1

3554486 3554520Brak uwag.

 0  563 309 254 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika, lokalnie do 

wpustów ulicznych (kratek), lokalne zastoiska wody.

 3  1

3554520 3554523Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,26

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  609 563 46 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika, lokalnie do 

wpustów ulicznych (kratek). Nierówności nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk 

wody.

 4  1

3554523 3554526Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  794 609 185 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika, lokalnie do 

wpustów ulicznych (kratek). Nierówności nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, lokalne zastoiska wody w pasie jezdni.

 5  1

3554526 3554527Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  993 794 199 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika, lokalnie do 

wpustów ulicznych (kratek). Nierówności nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, lokalne zastoiska wody w pasie jezdni.

 6  1

3554527 3554528Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,26

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 200 993 207 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika, lokalnie do 

wpustów ulicznych (kratek). Nierówności nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, lokalne zastoiska wody w pasie jezdni.

 7  1

3554528 3554529Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  77 0 77 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 1  1

3554487 3554486Brak uwag.

 0  309 77 232 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym dobrym.

 2  1

3554486 3554520Brak uwag.

 0  563 309 254 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym, próg zwalniający z tworzyw sztucznych bez 

uwag.

 3  1

3554520 3554523Brak uwag.

 0  609 563 46 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 4  1

3554523 3554526Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  794 609 185 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu w stanie 

technicznym odpowiednim, pomalowana tarcza tablicy skrajni w pik. 

0+163km.

 5  1

3554526 3554527W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić pomalowany element.

 0  993 794 199Element nie występuje. 6  1

3554527 3554528

 0  1 200 993 207 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 7  1

3554528 3554529Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  77 0 77 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554487 3554486Brak uwag.

 0  309 77 232 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554486 3554520Brak uwag.

 0  563 309 254 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554520 3554523Brak uwag.

 0  609 563 46 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554523 3554526Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  794 609 185 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554526 3554527Brak uwag.

 0  993 794 199 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554527 3554528Brak uwag.

 0  1 200 993 207 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554528 3554529Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,47

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  77 0 77 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554487 3554486W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  309 77 232 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554486 3554520W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  563 309 254 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554520 3554523W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  609 563 46 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554523 3554526W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,47

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  794 609 185 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554526 3554527W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  993 794 199 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 6  1

3554527 3554528W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 200 993 207 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 7  1

3554528 3554529W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,68

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  77 0 77 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554487 3554486Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  309 77 232 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554486 3554520Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  563 309 254 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554520 3554523Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,68

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  609 563 46 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554523 3554526Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,68

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  794 609 185 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554526 3554527Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,68

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  993 794 199 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554527 3554528Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,68

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 200 993 207 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554528 3554529Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,26

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  77 0 77 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554487 3554486Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  309 77 232 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554486 3554520Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  563 309 254 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554520 3554523Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,26

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  609 563 46 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554523 3554526Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  794 609 185 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554526 3554527Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,26

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  993 794 199 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554527 3554528Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  1 200 993 207 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554528 3554529Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  77 0 77 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554487 3554486Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  309 77 232 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554486 3554520Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  563 309 254 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554520 3554523Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  609 563 46 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554523 3554526Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  794 609 185 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 5  1

3554526 3554527Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  993 794 199 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 6  1

3554527 3554528Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 200 993 207 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 7  1

3554528 3554529Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  77 0 77 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554487 3554486W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  309 77 232 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554486 3554520W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  563 309 254 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554520 3554523W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  609 563 46 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554523 3554526W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  794 609 185 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  1

3554526 3554527W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  993 794 199 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 6  1

3554527 3554528W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150425W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 200estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 200 993 207 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554528 3554529W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150426W - P5/2021/01

G1504261405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 510

3554494 3554497
Kraszewskiego Józefa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 510

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 510

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  510  510 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Zapadnięcia, nierówności, koleiny, wzmocnienia 

kruszywem, stan dopuszczalny. Lokalnie nawierzchnia z kostki 

prefabrykowanej, bez uwag.

3554494 3554497W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150426W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554494 - 3554497 Pikietaż lokalny: [ 110 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 510chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  510 0 510 1  1

3554494 3554497

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 510pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  510 0 510Element nie występuje. 1  1

3554494 3554497

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 510ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  510 0 510Element nie występuje. 1  1

3554494 3554497

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 510elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  510 0 510Element nie występuje. 1  1

3554494 3554497

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 510warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  510 0 510 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554494 3554497Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 510realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  510 0 510 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554494 3554497W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 510

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  510 0 510 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554494 3554497Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 510elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  510 0 510 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554494 3554497Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 510

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  510 0 510 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554494 3554497Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150426W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 510estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  510 0 510 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554494 3554497Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150427W - P5/2021/01

G1504271405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 501

3554531 3554544
Królowej Jadwigi

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,28

4,26

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 501

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,28 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,35Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,54

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,26

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 501

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  176  176 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554531 3554543Brak uwag.

 4,00  0  325  501 176 2  2 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki materiałowe) oraz odkształcenia strukturalne 

(spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554009 3554544W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. Monitorować na 

bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 501chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  176 0 176 1  1

3554531 3554543Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  501 176 325 2  2

3554009 3554544Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 501pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  176 0 176Element nie występuje. 1  1

3554531 3554543

 0  501 176 325Element nie występuje. 2  2

3554009 3554544

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 501ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  176 0 176 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ściek zanieczyszczony liśćmi.

 1  1

3554531 3554543W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 0  501 176 325 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk 

wody, strefa przykrawężnikowa zanieczyszczona liśćmi.

 2  2

3554009 3554544W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej. Monitorować na bieżąco stan poszczególnych 

elementów składowych istniejącego systemu odwodnienia. W 

przypadkach lokalnych uszkodzeń lub awarii w trybie pilnym 

przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz naprawy i regulacje 

wysokościowe elementów wyposażenia i składowych systemu 

odwodnienia. Oczyścić strefę przykrawężnikową.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 501elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  176 0 176 4,00 Istniejący element oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym, 

zanieczyszczona tarcza znaku A-7 w pik. 0+160 km.

 1  1

3554531 3554543W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się 

oczyścić tarczę znaku A-7.

 0  501 176 325 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w dobrym stanie technicznym. Oznakowanie lokalnie 

przekręcone (A-7 w pik. 0+020km), zasłonięte roślinnością (znak B-5 w 

pik. 0+010 km), pomalowana tablica skrajni w pik. 0+190km.

 2  2

3554009 3554544W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie przekręconej tarczy, prześwietlić 

zieleń wokół znaku, oczyścić pomalowany element.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 501warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  176 0 176 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554531 3554543Brak uwag.

 0  501 176 325 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  2

3554009 3554544Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 501realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  176 0 176 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554531 3554543W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  501 176 325 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 2  2

3554009 3554544W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 501

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  176 0 176 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554531 3554543Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  501 176 325 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  2

3554009 3554544Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 501elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  176 0 176 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554531 3554543Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  501 176 325 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  2

3554009 3554544Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 501

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  176 0 176 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554531 3554543Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  501 176 325 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz UBR.

 2  2

3554009 3554544Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150427W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 501estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  176 0 176 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554531 3554543W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  501 176 325 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  2

3554009 3554544W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150428W - P5/2021/01

G1504281405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 322

3554415 3554418
Krucza

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,95

3,14

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 322
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,95 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,95Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,88
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,14

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,95

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  146  146 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności, przerosty trawy. Stan rozwiązania dobry.

3554415 3554416Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w trybie bieżącym 

likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia, oczyścić z 

roślinności.

 4,00  0  44  190 146 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności, przerosty trawy. Stan rozwiązania dobry.

3554416 3554417Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w trybie bieżącym 

likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia, oczyścić z 

roślinności.

 2,00  0  95  285 190 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

pozarastana, wzmocnienia kruszywem oraz gruzem budowlanym, stan 

dopuszczalny.

3554417 3554418W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,95

JEZDNIEA

A2

 0,00  95  132  322 285 3  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Rozwiązanie nie spełnia 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi, jako budowli.

3554417 3554418Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 150428W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, porost roślinności. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Odcinek: 3554417 - 3554418 Odcinek: 3554417 - 3554418Pikietaż lokalny: [ 52 ] Pikietaż lokalny: [ 95 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  146 0 146 1  1

3554415 3554416

Element nie występuje.  0  190 146 44 2  1

3554416 3554417

Element nie występuje.  0  322 190 132 3  1

3554417 3554418
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  146 0 146Element nie występuje. 1  1

3554415 3554416

 0  190 146 44Element nie występuje. 2  1

3554416 3554417

 0  322 190 132Element nie występuje. 3  1

3554417 3554418
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  146 0 146 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż cieku 

prefabrykowanego w osi jezdni. Lokalne zanieczyszczenia i przerosty 

trawy utrudniające prawidłowy odpływ wody.

 1  1

3554415 3554416Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  190 146 44 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż cieku 

prefabrykowanego w osi jezdni. Lokalne zanieczyszczenia i przerosty 

trawy utrudniające prawidłowy odpływ wody.

 2  1

3554416 3554417Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  322 190 132Element nie występuje. 3  1

3554417 3554418

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  146 0 146Element nie występuje. 1  1

3554415 3554416

 0  190 146 44Element nie występuje. 2  1

3554416 3554417

 0  322 190 132Element nie występuje. 3  1

3554417 3554418

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  146 0 146 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554415 3554416Brak uwag.

 0  190 146 44 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554416 3554417Brak uwag.

 0  322 190 132 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554417 3554418Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,59

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  146 0 146 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554415 3554416W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  190 146 44 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554416 3554417W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  322 190 132 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554417 3554418W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,18

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  146 0 146 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554415 3554416Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  190 146 44 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554416 3554417Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,18

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  322 190 132 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554417 3554418Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  146 0 146 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554415 3554416Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  190 146 44 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554416 3554417Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  322 190 132 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554417 3554418Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  146 0 146 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554415 3554416Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  190 146 44 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554416 3554417Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  322 190 132 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554417 3554418Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,18

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  146 0 146 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554415 3554416W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  190 146 44 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554416 3554417W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150428W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 322estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,18

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  322 190 132 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554417 3554418Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150429W - P5/2021/01

G1504291405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 712

3554607 3554527
Leśny Ślad

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,60

3,59

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 712

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,60 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,88Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,26

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,59

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,88

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  124  124 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554607 3554573Brak uwag.

 5,00  0  176  300 124 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie krawężnik betonowy, stan 

dobry.

3554573 3554592Brak uwag.

 5,00  0  145  445 300 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania w stanie dobrym.

3554592 3554512Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,88

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  267  712 445 4  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, ubytki, 

liczne zastoiska wody, wzmocnienia warstwą kruszywa, stan 

dopuszczalny. Wzdłuż drogi obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą.

3554512 3554527W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzić podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150429W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia, zastoiska wody.

Odcinek: 3554512 - 3554527 Pikietaż lokalny: [ 125 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,09

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  124 0 124 1  1

3554607 3554573

 5,00 Chodnik - strona prawa z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo 

dobry.

 0  300 124 176 2  1

3554573 3554592Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona prawa z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo 

dobry.

 0  445 300 145 3  1

3554592 3554512Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,09

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik - strona prawa z płyt betonowych. Lokalne spękania, uskoki, 

zawyżenia i nierówności. Stan techniczny odpowiedni. Zanieczyszczony 

liśćmi.

 0  712 445 267 4  1

3554512 3554527W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



Droga Nr: 150429W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554512 - 3554527

Ubytki materiałowe, spękania, nierówności, 

zanieczyszczenia.

Pikietaż lokalny: [ 115 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  124 0 124 4,00 Częściowe pobocze obustronne gruntowe, na części wzmocnione 

kruszywem, nieregularne, lokalnie wyniesione w stosunku do drogi, 

miejscowo nierówności, zarośnięte trawą, stan dobry.

 1  1

3554607 3554573Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  300 124 176 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 2  1

3554573 3554592Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  445 300 145Element nie występuje. 3  1

3554592 3554512

 0  712 445 267Element nie występuje. 4  1

3554512 3554527
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  124 0 124 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę, 

lokalnie wyniesiona linia poobcza mogąca utrudniać odprowadzenie wody 

z jezdni.

 1  1

3554607 3554573Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  300 124 176 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników. Stan techniczny rozwiązania dobry.

 2  1

3554573 3554592Brak uwag.

 0  445 300 145 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników, zanieczyszczona strefa 

przykrawężnikowa liśćmi.

 3  1

3554592 3554512W trybie prowadzenia monitorowania stanu poboczy i bieżącego 

reagowania 

oczyścić jezdnię.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  712 445 267Element nie występuje. 4  1

3554512 3554527
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,55

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  124 0 124 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

techniczny, brak oznakowania poziomego.

 1  1

3554607 3554573Brak uwag.

 0  300 124 176 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w dobrym stanie 

technicznym, lokalnie oznakowanie przekręcone (B-36 w pik. 0+065km) 

oraz umocowane za nisko (B-33, A-11a w pik. 0+155km). Istniejące 

elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 2  1

3554573 3554592W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  445 300 145 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w dobrym stanie 

technicznym, lokalnie oznakowanie umocowane za nisko (B-33, A-11a w 

pik. 0+035km). Istniejące elementy oznakowania poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 3  1

3554592 3554512W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,55

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  712 445 267 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym. Przesłonięta przez roślinność tarcza znaku A-7 w pik. 

0+020km.

 4  1

3554512 3554527W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się 

prześwietlić tarczę znaku A-7.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  124 0 124 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554607 3554573Brak uwag.

 0  300 124 176 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554573 3554592Brak uwag.

 0  445 300 145 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554592 3554512Brak uwag.

 0  712 445 267 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554512 3554527Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,80

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  124 0 124 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554607 3554573W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  300 124 176 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 2  1

3554573 3554592W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  445 300 145 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 3  1

3554592 3554512W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,80

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  712 445 267 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz elementów oznakowania, nie zostały wykonane w 

wymaganym zakresie.

 4  1

3554512 3554527W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,45

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  124 0 124 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554607 3554573Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  300 124 176 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554573 3554592Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  445 300 145 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554592 3554512Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,45

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  712 445 267 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554512 3554527Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  124 0 124 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554607 3554573Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  300 124 176 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554573 3554592Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  445 300 145 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554592 3554512Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  712 445 267 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 4  1

3554512 3554527Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,62

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  124 0 124 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554607 3554573Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  300 124 176 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 2  1

3554573 3554592Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,62

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  445 300 145 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 3  1

3554592 3554512Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  712 445 267 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 4  1

3554512 3554527Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,42

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  124 0 124 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554607 3554573Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  300 124 176 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554573 3554592W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  445 300 145 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554592 3554512W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150429W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 712estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,42

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  712 445 267 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 4  1

3554512 3554527Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150430W - P5/2021/01

G1504301405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 266

3554510 3554522
Letnicza

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,80

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 266

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,80 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,80

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 266

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  266  266 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania, w stanie dobrym. Zalegające liście wzdłuż 

całej ulicy.

3554510 3554522W trybie bieżącym zaleca się oczyścić nawierzchnię jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 266chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - strona lewa (w strefie końcowej po obu stronach) o nawierzchni 

z kostki prefabrykowanej, lokalne zanieczyszczenia. Stan techniczny 

bardzo dobry.

 0  266 0 266 1  1

3554510 3554522W trybie bieżącym zaleca się oczyścić nawierzchnię chodnika.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 266pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  266 0 266Element nie występuje. 1  1

3554510 3554522
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 266ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  266 0 266 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody do wpustów ulicznych, poza 

jedznię na przyległy teren, bez uwag.

 1  1

3554510 3554522Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 266elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  266 0 266 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w dobrym stanie 

technicznym.

 1  1

3554510 3554522Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 266warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  266 0 266 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554510 3554522Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 266realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  266 0 266 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554510 3554522W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 266

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  266 0 266 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554510 3554522Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 266elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  266 0 266 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554510 3554522Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 266

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  266 0 266 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554510 3554522Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150430W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 266estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  266 0 266 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554510 3554522W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150431W - P5/2021/01

G1504311405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 617

3554549 3554554
Lipowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,83

5,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 617
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,83 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,83
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 5,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  211  211 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554549 3554550Brak uwag.

 5,00  0  68  279 211 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554550 3554551Brak uwag.

 5,00  0  89  368 279 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554551 3554552Brak uwag.

 5,00  0  12  380 368 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554552 3554010Brak uwag.

 5,00  0  106  486 380 5  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554010 3554553Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  131  617 486 6  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554553 3554554Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik- strona lewa, od pik. 0+150 km - po obu stronach jezdni o 

nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  211 0 211 1  1

3554549 3554550Brak uwag.

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. 

Stan techniczny bardzo dobry.

 0  279 211 68 2  1

3554550 3554551Brak uwag.

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni, od pik. 0+020 km - strona prawa o 

nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  368 279 89 3  1

3554551 3554552Brak uwag.

 5,00 Chodnik- strona prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  380 368 12 4  1

3554552 3554010Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik- strona prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  486 380 106 5  1

3554010 3554553Brak uwag.

 5,00 Chodnik- strona prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  617 486 131 6  1

3554553 3554554Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  211 0 211 4,00 Pobocze obustronne utwardzone kruszywem, lokalne nierówności, porost 

roślinności. Stan techniczny dobry.

 1  1

3554549 3554550W okresie do końca 2022 r. zaleca się ścięcie i profilowanie poboczy, 

uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  279 211 68 4,00 Pobocze obustronne utwardzone kruszywem, lokalne nierówności, porost 

roślinności. Stan techniczny dobry.

 2  1

3554550 3554551W okresie do końca 2022 r. zaleca się ścięcie i profilowanie poboczy, 

uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  368 279 89 4,00 Pobocze obustronne utwardzone kruszywem, lokalne nierówności, porost 

roślinności. Stan techniczny dobry.

 3  1

3554551 3554552W okresie do końca 2022 r. zaleca się ścięcie i profilowanie poboczy, 

uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  380 368 12 4,00 Pobocze obustronne utwardzone kruszywem, lokalne nierówności, porost 

roślinności. Stan techniczny dobry.

 4  1

3554552 3554010W okresie do końca 2022 r. zaleca się ścięcie i profilowanie poboczy, 

uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  486 380 106 4,00 Pobocze obustronne utwardzone kruszywem, lokalne nierówności, porost 

roślinności. Stan techniczny dobry.

 5  1

3554010 3554553W okresie do końca 2022 r. zaleca się ścięcie i profilowanie poboczy, 

uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  617 486 131 4,00 Pobocze obustronne utwardzone kruszywem, lokalne nierówności, porost 

roślinności. Stan techniczny dobry.

 6  1

3554553 3554554W okresie do końca 2022 r. zaleca się ścięcie i profilowanie poboczy, 

uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  211 0 211 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi, a od pik. 0+150 km do rowu przydrożnego, umocnionego 

płytami ażurowymi. Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry.

 1  1

3554549 3554550Brak uwag.

 0  279 211 68 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowu 

przydrożnego, umocnionego płytami ażurowymi. Stan techniczny 

rozwiązania bardzo dobry.

 2  1

3554550 3554551Brak uwag.

 0  368 279 89 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowu 

przydrożnego, umocnionego płytami ażurowymi. Stan techniczny 

rozwiązania bardzo dobry.

 3  1

3554551 3554552Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  380 368 12 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowu 

przydrożnego, umocnionego płytami ażurowymi. Stan techniczny 

rozwiązania bardzo dobry.

 4  1

3554552 3554010Brak uwag.

 0  486 380 106 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowu 

przydrożnego, umocnionego płytami ażurowymi. Stan techniczny 

rozwiązania bardzo dobry.

 5  1

3554010 3554553Brak uwag.

 0  617 486 131 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowu 

przydrożnego, umocnionego płytami ażurowymi. Stan techniczny 

rozwiązania bardzo dobry.

 6  1

3554553 3554554Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  211 0 211 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Istniejące elementy oznakowania poziomego w ogólnym stanie 

technicznym bardzo dobrym. Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (progi zwalniające) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 1  1

3554549 3554550Brak uwag.

 0  279 211 68 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Istniejące elementy oznakowania poziomego w ogólnym stanie 

technicznym bardzo dobrym. Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (progi zwalniające) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 2  1

3554550 3554551Brak uwag.

 0  368 279 89 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Istniejące elementy oznakowania poziomego w ogólnym stanie 

technicznym bardzo dobrym. Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (progi zwalniające) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 3  1

3554551 3554552Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  380 368 12 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Istniejące elementy oznakowania poziomego w ogólnym stanie 

technicznym bardzo dobrym. Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (progi zwalniające) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 4  1

3554552 3554010Brak uwag.

 0  486 380 106 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Istniejące elementy oznakowania poziomego w ogólnym stanie 

technicznym bardzo dobrym. Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (progi zwalniające) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 5  1

3554010 3554553Brak uwag.

 0  617 486 131 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Istniejące elementy oznakowania poziomego w ogólnym stanie 

technicznym bardzo dobrym. Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (progi zwalniające) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 6  1

3554553 3554554Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  211 0 211 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554549 3554550Brak uwag.

 0  279 211 68 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554550 3554551Brak uwag.

 0  368 279 89 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554551 3554552Brak uwag.

 0  380 368 12 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554552 3554010Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  486 380 106 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554010 3554553Brak uwag.

 0  617 486 131 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554553 3554554Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  211 0 211Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554549 3554550

 0  279 211 68Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 2  1

3554550 3554551

 0  368 279 89Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 3  1

3554551 3554552

 0  380 368 12Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 4  1

3554552 3554010

 0  486 380 106Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 5  1

3554010 3554553

 0  617 486 131Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 6  1

3554553 3554554

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  211 0 211 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554549 3554550Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  279 211 68 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554550 3554551Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  368 279 89 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554551 3554552Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  380 368 12 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554552 3554010Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  486 380 106 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554010 3554553Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  617 486 131 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554553 3554554Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  211 0 211 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554549 3554550Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  279 211 68 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554550 3554551Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  368 279 89 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554551 3554552Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  380 368 12 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554552 3554010Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  486 380 106 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554010 3554553Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  617 486 131 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554553 3554554Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  211 0 211 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554549 3554550Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  279 211 68 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554550 3554551Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  368 279 89 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554551 3554552Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  380 368 12 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554552 3554010Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  486 380 106 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554010 3554553Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  617 486 131 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 6  1

3554553 3554554Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  211 0 211 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554549 3554550Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  279 211 68 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554550 3554551Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  368 279 89 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554551 3554552Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  380 368 12 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554552 3554010Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150431W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 617estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  486 380 106 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554010 3554553Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  617 486 131 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 6  1

3554553 3554554Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150432W - P5/2021/01

G1504321405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 579

3554615 3554055
Literacka

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,79

3,84

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 459

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,79 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,79Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,93

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,84

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,79

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  361  361 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - spękania 

elementów, ubytki nawierzchni, fragmenty nakładki bitumicznej, 

nierówności. Stan rozwiązania odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554615 3554054W kilkuletnich planach inwestycyjnych zaleca się zaleca się remont 

nawierzchni jezdni. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki. Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 3,00  0  98  459 361 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - spękania 

elementów, ubytki nawierzchni, fragmenty nakładki bitumicznej, 

nierówności. Stan rozwiązania odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554054 3554611W kilkuletnich planach inwestycyjnych zaleca się zaleca się remont 

nawierzchni jezdni. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki. Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,79

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  120 3  2 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, pozarastana, zmienna szerokość, lokalne wzmocnienia 

kruszywem, stan dopuszczalny.

3554054 3554055W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 150432W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Ubytki materiałowe, nierówności.

Odcinek: 3554054 - 3554055 Odcinek: 3554615 - 3554054

Ubytki materiałowe, nierówności, łaty.

Odcinek: 3554054 - 3554611Pikietaż lokalny: [ 15 ] Pikietaż lokalny: [ 130 ] Pikietaż lokalny: [ 50 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny, strona lewa - wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności; strona prawa z płyt 

betonowych oraz z kostki prefabrykowanej, spękania i uskoki, ubytki 

materiałowe. Stan ogólny rozwiązania dobry.

 0  361 0 361 1  1

3554615 3554054Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik obustronny, strona lewa - wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności; strona prawa z płyt 

betonowych, spękania i uskoki, ubytki materiałowe. Stan ogólny 

rozwiązania dobry.

 0  459 361 98 2  1

3554054 3554611Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

Element nie występuje.  0  120 3  2

3554054 3554055

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  361 0 361Element nie występuje. 1  1

3554615 3554054

 0  459 361 98Element nie występuje. 2  1

3554054 3554611

 0  120Element nie występuje. 3  2

3554054 3554055

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  361 0 361 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

lokalnych wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody w pasie 

jezdni.

 1  1

3554615 3554054Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w perspektywie nie później niż do końca 2022 r. przeprowadzić 

niezbędne oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe 

elementów wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

 0  459 361 98 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

lokalnych wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody w pasie 

jezdni.

 2  1

3554054 3554611Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w perspektywie nie później niż do końca 2022 r. przeprowadzić 

niezbędne oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe 

elementów wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  120Element nie występuje. 3  2

3554054 3554055

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  361 0 361 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu w dobrym stanie technicznym, 

przypadki oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku do 

przejścia dla pieszych w pik.

 0+140km.

 1  1

3554615 3554054W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  459 361 98 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym.

 2  1

3554054 3554611Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  120 4,00 Istniejący element oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym. 3  2

3554054 3554055Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  361 0 361 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554615 3554054Brak uwag.

 0  459 361 98 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554054 3554611Brak uwag.

 0  120 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  2

3554054 3554055Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,79

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  361 0 361 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554615 3554054W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  459 361 98 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554054 3554611W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  120 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 3  2

3554054 3554055W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  361 0 361 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554615 3554054Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  459 361 98 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554054 3554611Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  120 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  2

3554054 3554055Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  361 0 361 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554615 3554054Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  459 361 98 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554054 3554611Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  120 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  2

3554054 3554055Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,38

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  361 0 361 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554615 3554054Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  459 361 98 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554054 3554611Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  120 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  2

3554054 3554055Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,59

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  361 0 361 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni..

 1  1

3554615 3554054W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  459 361 98 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni..

 2  1

3554054 3554611W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150432W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 579estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,59

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  120 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  2

3554054 3554055Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150433W - P5/2021/01

G1504331405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 995

3554424 3554423
Ludna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,60

4,62

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 995

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,60 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,81Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,63

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,62

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  130  130 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, poprzeczne). Stan 

rozwiązania dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554424 3554036W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. Monitorować na 

bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  58  188 130 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, poprzeczne). Stan 

rozwiązania dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554036 3554035W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. Monitorować na 

bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  90  278 188 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554035 3554032Brak uwag.

 5,00  0  79  357 278 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554032 3554385Brak uwag.

 5,00  0  77  434 357 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554385 3554540Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  141  575 434 6  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554540 3554413Brak uwag.

 5,00  0  147  722 575 7  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554413 3554415Brak uwag.

 5,00  0  273  995 722 8  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan rozwiązania 

bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554415 3554423Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z płyt betonowych, 

pojedyncze ubytki materiału, uskoki, spękania oraz nierówności, lokalnie, 

stan rozwiązania dobry.

 0  130 0 130 1  1

3554424 3554036Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych 

ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z płyt betonowych, 

pojedyncze ubytki materiału, uskoki, spękania oraz nierówności, lokalnie, 

stan rozwiązania dobry.

 0  188 130 58 2  1

3554036 3554035Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych 

ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze  nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 0  278 188 90 3  1

3554035 3554032Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  357 278 79 4  1

3554032 3554385Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  434 357 77 5  1

3554385 3554540Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  575 434 141 6  1

3554540 3554413Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  722 575 147 7  1

3554413 3554415Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  995 722 273 8  1

3554415 3554423Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  130 0 130 4,00 Pobcze lewostronne umocnione płytami ażurowymi, ograniczone 

krawężnikiem, lokalne nierówności, wrastająca roślinność, stan dobry.

 1  1

3554424 3554036Brak uwag.

 0  188 130 58 4,00 Pobcze lewostronne umocnione płytami ażurowymi, ograniczone 

krawężnikiem, lokalne nierówności, wrastająca roślinność, stan dobry.

 2  1

3554036 3554035Brak uwag.

 0  278 188 90 4,00 Pobcze lewostronne umocnione płytami ażurowymi, ograniczone 

krawężnikiem, lokalne nierówności, wrastająca roślinność, stan dobry.

 3  1

3554035 3554032Brak uwag.

 0  357 278 79 4,00 Pobcze lewostronne umocnione płytami ażurowymi, ograniczone 

krawężnikiem, lokalne nierówności, wrastająca roślinność, stan dobry.

 4  1

3554032 3554385Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  434 357 77 4,00 Pobcze lewostronne umocnione płytami ażurowymi, ograniczone 

krawężnikiem, lokalne nierówności, wrastająca roślinność, stan dobry.

 5  1

3554385 3554540Brak uwag.

 0  575 434 141 4,00 Pobcze lewostronne umocnione płytami ażurowymi, ograniczone 

krawężnikiem, lokalne nierówności, wrastająca roślinność, stan dobry.

 6  1

3554540 3554413Brak uwag.

 0  722 575 147 4,00 Pobcze lewostronne umocnione płytami ażurowymi, ograniczone 

krawężnikiem, lokalne nierówności, wrastająca roślinność, stan dobry.

 7  1

3554413 3554415Brak uwag.

 0  995 722 273 4,00 Pobcze lewostronne umocnione płytami ażurowymi, ograniczone 

krawężnikiem, lokalne nierówności, wrastająca roślinność, stan dobry.

 8  1

3554415 3554423Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  130 0 130 4,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników do 

wpustów ulicznych (kratek kanalizacji deszczowej). Spękania i 

nierówności nawierzchni powodują brak właściwego odpływu co 

doprowadzi do powstawania zniszczeń w obrębie jezdni i tworzenie się 

zastoisk wody.

 1  1

3554424 3554036Przy wykonywaniu remontu wykonać właściwe spadki nawierzchni oraz 

wyregulować do właściwego poziomu kratki kanalizacji celem poprawnego 

odwadniania jezdni.

 0  188 130 58 4,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników do 

wpustów ulicznych (kratek kanalizacji deszczowej). Spękania i 

nierówności nawierzchni powodują brak właściwego odpływu co 

doprowadzi do powstawania zniszczeń w obrębie jezdni i tworzenie się 

zastoisk wody.

 2  1

3554036 3554035Przy wykonywaniu remontu wykonać właściwe spadki nawierzchni oraz 

wyregulować do właściwego poziomu kratki kanalizacji celem poprawnego 

odwadniania jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  278 188 90 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników do 

wpustów ulicznych (kratek kanalizacji deszczowej), bez uwag.

 3  1

3554035 3554032Brak uwag.

 0  357 278 79 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników do 

wpustów ulicznych (kratek kanalizacji deszczowej), bez uwag.

 4  1

3554032 3554385Brak uwag.

 0  434 357 77 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników do 

wpustów ulicznych (kratek kanalizacji deszczowej), bez uwag.

 5  1

3554385 3554540Brak uwag.

 0  575 434 141 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników do 

wpustów ulicznych (kratek kanalizacji deszczowej), bez uwag.

 6  1

3554540 3554413Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  722 575 147 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników do 

wpustów ulicznych (kratek kanalizacji deszczowej), bez uwag.

 7  1

3554413 3554415Brak uwag.

 0  995 722 273 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników do 

wpustów ulicznych (kratek kanalizacji deszczowej), bez uwag.

 8  1

3554415 3554423Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,44

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  130 0 130 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, lekko odchylone od pionu słupki znaków (A-11a, B-33 w pik. 

0+060km, 0+085km).Istniejące elementy oznakowania poziomego oraz 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki 

prefabrykowanej, tablice prowadzące oraz barierki) w stanie technicznym 

bardzo dobrym.

 1  1

3554424 3554036W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  188 130 58Element nie występuje. 2  1

3554036 3554035

 0  278 188 90 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 3  1

3554035 3554032Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,44

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  357 278 79 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, lekko odchylone od pionu słupki znaków oraz przesłonięte tarcze 

(A-11a, B-33 w pik. 0+025km).Istniejące elementy oznakowania poziomego 

oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki 

prefabrykowanej) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 4  1

3554032 3554385W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementów 

oznakowania.

 0  434 357 77Element nie występuje. 5  1

3554385 3554540

 0  575 434 141 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w 

bardzo dobrym stanie technicznym.

 6  1

3554540 3554413Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,44

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  722 575 147 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w bardzo dobrym 

stanie technicznym.

 7  1

3554413 3554415Brak uwag.

 0  995 722 273 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, lekko odchylone od pionu słupki znaków (A-11a, B-33 w pik. 

0+185km). Istniejące elementy oznakowania poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w 

bardzo dobrym stanie technicznym.

 8  1

3554415 3554423W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,92

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  130 0 130 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554424 3554036Brak uwag.

 0  188 130 58 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554036 3554035Brak uwag.

 0  278 188 90 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554035 3554032Brak uwag.

 0  357 278 79 4,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych - w pik. 0+078 

przekrzywiony słup.

 4  1

3554032 3554385Sprawdzić stan techniczny słupa oraz jego mocowanie, w przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń dokonać niezbędnych prac naprawczych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,92

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  434 357 77 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554385 3554540Brak uwag.

 0  575 434 141 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554540 3554413Brak uwag.

 0  722 575 147 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554413 3554415Brak uwag.

 0  995 722 273 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 8  1

3554415 3554423Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,70

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  130 0 130 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554424 3554036W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  188 130 58 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554036 3554035W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  278 188 90Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 3  1

3554035 3554032

 0  357 278 79 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania 

oraz oświetlenia, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554032 3554385W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,70

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  434 357 77Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 5  1

3554385 3554540

 0  575 434 141 5,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane.

 6  1

3554540 3554413Bez uwag.

 0  722 575 147 5,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane.

 7  1

3554413 3554415Bez uwag.

 0  995 722 273 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 8  1

3554415 3554423W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  130 0 130 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554424 3554036Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  188 130 58 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554036 3554035Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  278 188 90 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554035 3554032Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  357 278 79 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554032 3554385Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  434 357 77 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554385 3554540Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  575 434 141 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554540 3554413Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  722 575 147 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554413 3554415Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  995 722 273 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 8  1

3554415 3554423Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,73

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  130 0 130 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554424 3554036Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  188 130 58 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554036 3554035Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,73

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  278 188 90 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554035 3554032Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  357 278 79 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

elementów oświetlenia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554032 3554385Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  434 357 77 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554385 3554540Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,73

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  575 434 141 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554540 3554413Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  722 575 147 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554413 3554415Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  995 722 273 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 8  1

3554415 3554423Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,92

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  130 0 130 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554424 3554036Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  188 130 58 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554036 3554035Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  278 188 90 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554035 3554032Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,92

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  357 278 79 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 4  1

3554032 3554385Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  434 357 77 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554385 3554540Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  575 434 141 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 6  1

3554540 3554413Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,92

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  722 575 147 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 7  1

3554413 3554415Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  995 722 273 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 8  1

3554415 3554423Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  130 0 130 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554424 3554036W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  188 130 58 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554036 3554035W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  278 188 90 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554035 3554032W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  357 278 79 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554032 3554385W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  434 357 77 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  1

3554385 3554540W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  575 434 141 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 6  1

3554540 3554413W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150433W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 995estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  722 575 147 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554413 3554415W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  995 722 273 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 8  1

3554415 3554423W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150434W - P5/2021/01

G1504341405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 527

3554461 3554460
Mała

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,40

3,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 527

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,40 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,40Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,65

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,40

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  316  316 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, ubytki, 

niejednorodny przekrój poprzeczny, wzmocnienia warstwą kruszywa, 

stan dopuszczalny. Od pik. 0+235 wzdłuż drogi, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w 

stanie dobrym.

3554461 3554460W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,40

JEZDNIEA

A2

 3,00  316  527  527 316 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, wyboje), 

odkształcenia strukturalne (spękania poprzeczne i siatkowe, nieszczelne 

spojenia technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania.

3554461 3554460W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 150434W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554461 - 3554460 Odcinek: 3554461 - 3554460Pikietaż lokalny: [ 30 ] Pikietaż lokalny: [ 330 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  345 0 345 1  1

3554461 3554460

 3,00 Chodnik - strona prawa (w strefie końcowej po obu stronach jezdni) o 

nawierzchni z płyt betonowych. Ubytki materiałowe, spękania, 

odkształcenia, porosty roślinności. Stan techniczny odpowiedni.

 345  527 345 527 1  1

3554461 3554460W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



Droga Nr: 150434W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554461 - 3554460

Ubytki materiałowe, spękania, nierówności.

Pikietaż lokalny: [ 440 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  527 0 527Element nie występuje. 1  1

3554461 3554460
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  316 0 316Element nie występuje. 1  1

3554461 3554460

 316  527 316 527 3,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika w strefę 

ulic poprzecznych oraz na tereny przyległe. Uszkodzenia nawierzchni 

jezdni utrudniające prawidłowe odprowadzenie wody, lokalne zastoiska 

wody.

 1  1

3554461 3554460Monitorować warunki odwodnienia drogi. W najbliższych planach 

remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić przeprowenie prac 

porządkujących w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków dla 

odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego odprowadzenia wody poza 

jej obszar.
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Droga Nr: 150434W Zdjęcia dla części D

Odcinek: 3554461 - 3554460

Widoczne zastoiska wody.

Pikietaż lokalny: [ 430 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  527 0 527 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi zwalniające z prefabrykatów) w dobrym stanie technicznym, 

część znaków przesłonięta zielenią (A-11a, B-33 w pik. 0+470km), 

uszkodzone mocowania słupków znaków (A-11, B-33 w pik. 0+425km).

 1  1

3554461 3554460W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementów 

oznakowania. Rozważyć ustawienie znaku A-30 z tabliczką "Koniec 

nawierzchni utwardzonej".
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  527 0 527 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554461 3554460Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  527 0 527 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554461 3554460W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  527 0 527 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554461 3554460Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  527 0 527 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554461 3554460Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  527 0 527 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554461 3554460Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150434W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 527estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  527 0 527 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554461 3554460Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150435W - P5/2021/01

G1504351405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 719

3554488 3554664
Mickiewicza Adama

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 719

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  102  102 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, łaty nałożone) oraz 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, podłużne, poprzeczne, 

nieszczelne spojenia technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554488 3554539W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  194  296 102 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, łaty nałożone) oraz 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, podłużne, poprzeczne, 

nieszczelne spojenia technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554539 3554530W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  151  447 296 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, łaty nałożone) oraz 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, podłużne, poprzeczne, 

nieszczelne spojenia technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554530 3554541W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  272  719 447 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, łaty nałożone) oraz 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, podłużne, poprzeczne, 

nieszczelne spojenia technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554541 3554664W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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Droga Nr: 150435W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554488 - 3554539 Odcinek: 3554539 - 3554530

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554530 - 3554541

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554541 - 3554664

Pikietaż lokalny: [ 22 ] Pikietaż lokalny: [ 80 ] Pikietaż lokalny: [ 22 ]

Pikietaż lokalny: [ 45 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych , pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, uskoki, lokalnie pozarastany trawą, 

zanieczyszczony liśćmi, stan rozwiązania dobry.

 0  102 0 102 1  1

3554488 3554539Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik z liści.

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych , pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, uskoki, lokalnie pozarastany trawą, 

zanieczyszczony liśćmi, stan rozwiązania dobry.

 0  296 102 194 2  1

3554539 3554530Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik z liści.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych , pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, uskoki, lokalnie pozarastany trawą, 

zanieczyszczony liśćmi, stan rozwiązania dobry.

 0  447 296 151 3  1

3554530 3554541Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik z liści.

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych , pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, uskoki, lokalnie pozarastany trawą, 

zanieczyszczony liśćmi, stan rozwiązania dobry.

 0  719 447 272 4  1

3554541 3554664Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik z liści.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  102 0 102Element nie występuje. 1  1

3554488 3554539

 0  296 102 194Element nie występuje. 2  1

3554539 3554530

 0  447 296 151Element nie występuje. 3  1

3554530 3554541

 0  719 447 272Element nie występuje. 4  1

3554541 3554664
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  102 0 102 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Lokalne zapadnięcia pojedynczych wpustów 

ulicznych. Uszkodzenia nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ 

wody, lokalne zastoiska wody w pasie jezdni.

 1  1

3554488 3554539Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

 0  296 102 194 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Lokalne zapadnięcia pojedynczych wpustów 

ulicznych. Uszkodzenia nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ 

wody, lokalne zastoiska wody w pasie jezdni.

 2  1

3554539 3554530Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  447 296 151 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Lokalne zapadnięcia pojedynczych wpustów 

ulicznych. Uszkodzenia nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ 

wody, lokalne zastoiska wody w pasie jezdni.

 3  1

3554530 3554541Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

 0  719 447 272 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Lokalne zapadnięcia pojedynczych wpustów 

ulicznych. Uszkodzenia nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ 

wody, lokalne zastoiska wody w pasie jezdni.

 4  1

3554541 3554664Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  102 0 102 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Tarcza znaku A-7 w pik. 0+030km zamocowana za nisko.

 1  1

3554488 3554539W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 0  296 102 194 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, przekręcona tarcza znaku B-33 w pik. 0+180km, słupek 

oznakowania pozbawiony tarczy w pik. 0+130km.

 2  1

3554539 3554530W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 0  447 296 151 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w dobrym stanie 

technicznym. Słupek oznakowania pozbawiony tarczy w pik. 0+075km, 

lokalne zatarcia oznakowania poziomego.

 3  1

3554530 3554541W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odtworzyć zatarte elementy oznakowania poziomego.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  719 447 272 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu w dobrym stanie technicznym. Pojedyncze 

przypadki oznakowania odchylonego od pionu (D-1 w pik. 0+025km, A-7, 

D-6 w pik. 0+255km), oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku 

do przejścia dla pieszych w pik.

 0+255km.

 4  1

3554541 3554664W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  102 0 102 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554488 3554539Brak uwag.

 0  296 102 194 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554539 3554530Brak uwag.

 0  447 296 151 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554530 3554541Brak uwag.

 0  719 447 272 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554541 3554664Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  102 0 102 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554488 3554539W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  296 102 194 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554539 3554530W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  447 296 151 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim 

zakresie.

 3  1

3554530 3554541W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  719 447 272 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim 

zakresie.

 4  1

3554541 3554664W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  102 0 102 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554488 3554539Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  296 102 194 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554539 3554530Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  447 296 151 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554530 3554541Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  719 447 272 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554541 3554664Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  102 0 102 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554488 3554539Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  296 102 194 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554539 3554530Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  447 296 151 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554530 3554541Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  719 447 272 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554541 3554664Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  102 0 102 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554488 3554539Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  296 102 194 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 2  1

3554539 3554530Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  447 296 151 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania poziomego.

 3  1

3554530 3554541Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  719 447 272 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 4  1

3554541 3554664Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  102 0 102 4,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554488 3554539Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  296 102 194 4,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 2  1

3554539 3554530Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150435W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 719estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  447 296 151 4,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 3  1

3554530 3554541Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  719 447 272 4,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 4  1

3554541 3554664Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150436W - P5/2021/01

G1504361405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 070

3554432 3554433
Moniuszki Stanisława

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 070

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 070

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  1 070  1 070 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, zmienna szerokość, wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, 

stan dopuszczalny.

3554432 3554433W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150436W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554432 - 3554433 Pikietaż lokalny: [ 70 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 070chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  1 070 0 1 070 1  1

3554432 3554433

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 070pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 070 0 1 070Element nie występuje. 1  1

3554432 3554433
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 070ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 070 0 1 070Element nie występuje. 1  1

3554432 3554433

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 070elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 070 0 1 070Element nie występuje. 1  1

3554432 3554433

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 070warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 070 0 1 070 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych, lokalnie 

zarośnięte słupy.

 1  1

3554432 3554433Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 070realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 070 0 1 070 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554432 3554433W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 070

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 070 0 1 070 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554432 3554433Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 070elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 070 0 1 070 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554432 3554433Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 070

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 070 0 1 070 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554432 3554433Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150436W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 070estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 070 0 1 070 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554432 3554433Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150437W - P5/2021/01

G1504371405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 384

3554632 3554634
Naddawki

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,60

4,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 384

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,60 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,60

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 384

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  290  290 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze uszkodzenia.

3554632 3554634Brak uwag.

 5,00  290  384  384 290 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

jednostronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554632 3554634Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 384chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiałowe oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  384 0 384 1  1

3554632 3554634Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 384pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  384 0 384 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, występuje na fragmentach, stan 

dobry.

 1  1

3554632 3554634W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 384ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  384 0 384 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 1  1

3554632 3554634Monitorować warunki odwodnienia drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 384elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  384 0 384Element nie występuje. Rozważyć oznakowanie skrzyżowania. 1  1

3554632 3554634

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 384warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  384 0 384 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554632 3554634Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 384realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  384 0 384 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554632 3554634W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 384

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  384 0 384 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554632 3554634Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 384elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  384 0 384 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554632 3554634Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 384

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  384 0 384 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554632 3554634Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150437W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 384estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  384 0 384 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554632 3554634Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150438W - P5/2021/01

G1504381405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 144

3554642 3554641
Niecała

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 144

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 144

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  144  144 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, lokalne 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554642 3554641W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150438W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554642 - 3554641 Pikietaż lokalny: [ 60 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 144chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  144 0 144 1  1

3554642 3554641

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 144pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  144 0 144Element nie występuje. 1  1

3554642 3554641

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 144ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  144 0 144Element nie występuje. 1  1

3554642 3554641

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 144elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  144 0 144 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554642 3554641Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 144warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  144 0 144 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554642 3554641Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 144realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  144 0 144 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania zostały wykonane.

 1  1

3554642 3554641W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 144

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  144 0 144 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554642 3554641Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 144elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  144 0 144 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554642 3554641Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 144

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  144 0 144 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554642 3554641Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150438W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 144estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  144 0 144 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554642 3554641Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150439W - P5/2021/01

G1504391405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 74

3554430 3554427
Norwida Cypriana

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 74

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 74

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  74  74 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, koleiny, 

lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554430 3554427W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150439W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554430 - 3554427 Pikietaż lokalny: [ 5 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 74chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  74 0 74 1  1

3554430 3554427
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 74pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  74 0 74Element nie występuje. 1  1

3554430 3554427
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 74ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  74 0 74Element nie występuje. 1  1

3554430 3554427

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 74elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  74 0 74 3,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym 

odpowiedni, oznakowanie D-4a umocowane za nisko w pik. 0+005km.

 1  1

3554430 3554427W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



Droga Nr: 150439W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554430 - 3554427

Oznakowanie D-4a umocowane za nisko.

Pikietaż lokalny: [ 3 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 74warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  74 0 74Element nie występuje. 1  1

3554430 3554427
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 74realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  74 0 74 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554430 3554427W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 74

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  74 0 74 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554430 3554427Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 74elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  74 0 74 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554430 3554427Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 74

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  74 0 74 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554430 3554427Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150439W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 74estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  74 0 74 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554430 3554427Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150440W - P5/2021/01

G1504401405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 125

3554538 3554542
Nowa

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 125

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,79
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 125

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  125  125 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554538 3554542W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150440W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554538 - 3554542 Pikietaż lokalny: [ 37 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 125chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), o nawierzchni z płyt betonowych, 

ubytki materiałowe, spękania, porost roślinności, występuje na 

fragmentach. Stan techniczny odpowiedni.

 0  105 0 105 1  1

3554538 3554542W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

Element nie występuje.  105  125 105 125 1  1

3554538 3554542
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Droga Nr: 150440W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554538 - 3554542

Ubytki, spękania, porost roślinności.

Pikietaż lokalny: [ 70 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 125pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  125 0 125Element nie występuje. 1  1

3554538 3554542
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 125ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  125 0 125Element nie występuje. 1  1

3554538 3554542
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 125elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  125 0 125 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554538 3554542Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 125warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  125 0 125 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554538 3554542Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 125realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  125 0 125 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554538 3554542W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 125

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  125 0 125 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi oraz stan nawierzchni chodnika. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 1  1

3554538 3554542Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 125elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  125 0 125 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554538 3554542Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 125

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  125 0 125 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554538 3554542Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150440W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 125estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  125 0 125 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554538 3554542Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150441W - P5/2021/01

G1504411405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 130

3554005 3554585
Ogrodowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 130
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 130

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  130  130 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużlu, stan dopuszczalny.

3554005 3554585W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150441W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554005 - 3554585 Pikietaż lokalny: [ 20 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 130chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  130 0 130 1  1

3554005 3554585
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 130pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  130 0 130Element nie występuje. 1  1

3554005 3554585

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 130ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  130 0 130Element nie występuje. 1  1

3554005 3554585
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 130elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  130 0 130 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Prześwietlić tarcze znaku w pik. 0+115 km.

 1  1

3554005 3554585W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się prześwietlić tarczę znaku w pik. 0+115 km.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 130warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  130 0 130 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554005 3554585Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 130realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  130 0 130 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554005 3554585W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 130

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  130 0 130 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554005 3554585Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 130elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  130 0 130 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554005 3554585Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 130

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  130 0 130 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554005 3554585Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150441W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 130estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  130 0 130 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554005 3554585Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150442W - P5/2021/01

G1504421405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 305

3554652 3554653
Okopy Górne

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,51

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 305

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,51 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,51Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,53

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 305

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,51

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  155  155 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Płyty MON - ubytki 

materiałowe, spękania, uskoki. Stan techniczny odpowiedni.

3554652 3554653W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  155  305  305 155 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Lokalnie zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554652 3554653W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150442W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, nierówności. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554652 - 3554653 Odcinek: 3554652 - 3554653Pikietaż lokalny: [ 145 ] Pikietaż lokalny: [ 275 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 305chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  305 0 305 1  1

3554652 3554653

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 305pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  155 0 155 2,00 Częściowe pobocze obustronne gruntowe, nieregularne, lokalnie 

wyniesione w stosunku do drogi, miejscowo nierówności oraz ubytki w ich 

nawierzchni, zarośnięte trawą, przewężenia, stan dopuszczalny.

 1  1

3554652 3554653Monitorować na bieżąco stan pobocza i w okresie do końca 2022 r. 

zlikwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby 

przeprowadzić prace utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla 

zapewnienia odpowiedniego ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 155  305 155 305Element nie występuje. 1  1

3554652 3554653

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



Droga Nr: 150442W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554652 - 3554653

Deformacje, wyniesienia, porost roślinności w strefie 

pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 95 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 305ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  155 0 155 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, lokalne zastoiska wody. Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk 

wody.

 1  1

3554652 3554653Monitorować warunki odwodnienia drogi. W okresie do końca 2022 r. 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 155  305 155 305Element nie występuje. 1  1

3554652 3554653

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



Droga Nr: 150442W Zdjęcia dla części D

Odcinek: 3554652 - 3554653

Uszkodzenia nawierzchni, utrudnione warunki odwodnienia.

Pikietaż lokalny: [ 113 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 305elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  305 0 305 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 1  1

3554652 3554653Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 305warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  305 0 305 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554652 3554653Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 305realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  305 0 305 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, pobocza 

oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554652 3554653W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 305

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  305 0 305 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554652 3554653Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 305elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  305 0 305 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554652 3554653Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 305

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  305 0 305 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie łuku poziomego, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554652 3554653Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150442W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 305estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  305 0 305 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554652 3554653Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150443W - P5/2021/01

G1504431405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 493

3554006 3554590
Olszowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,31

3,21

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 493

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,31 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,32Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,89

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,21

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,32

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  85  85 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554006 3554554W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  125  210 85 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554554 3554571W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  117  327 210 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554571 3554569W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,32

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  37  364 327 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554569 3554602Brak uwag.

 3,00  37  83  410 364 4  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Lokalne zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan odpowiedni.

3554569 3554602W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  83  493 410 5  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554602 3554590W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150443W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554006 - 3554554 Odcinek: 3554554 - 3554571

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554571 - 3554569

Lokalne nierówności, ubytki.

Odcinek: 3554569 - 3554602

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554602 - 3554590

Pikietaż lokalny: [ 1 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Pikietaż lokalny: [ 43 ] Pikietaż lokalny: [ 22 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,77

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  85 0 85 1  1

3554006 3554554

 4,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Lokalny 

porost roślinności i naniesienia gruntu. Stan techniczny dobry.

 0  210 85 125 2  1

3554554 3554571W trybie prowadzenia monitorowania stanu chodników i bieżącego 

reagowania likwidować występującą roślinność.

 4,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Lokalny 

porost roślinności i naniesienia gruntu. Stan techniczny dobry.

 0  327 210 117 3  1

3554571 3554569W trybie prowadzenia monitorowania stanu chodników i bieżącego 

reagowania likwidować występującą roślinność.

 5,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  364 327 37 4  1

3554569 3554602Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,77

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z płyt betonowych. Porost 

roślinności, miejscowo spękania, zapadnięcia. Stan techniczny 

odpowiedni.

 37  410 364 83 4  1

3554569 3554602W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

 3,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z płyt betonowych. Porost 

roślinności, miejscowo spękania, zapadnięcia. Stan techniczny 

odpowiedni.

 0  493 410 83 5  1

3554602 3554590W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



Droga Nr: 150443W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554569 - 3554602

Ubytki materiałowe, nierówności, porost roślinności.

Odcinek: 3554602 - 3554590

Ubytki materiałowe, spękania, porost roślinności.

Pikietaż lokalny: [ 55 ] Pikietaż lokalny: [ 45 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  85 0 85Element nie występuje. 1  1

3554006 3554554

 0  210 85 125Element nie występuje. 2  1

3554554 3554571

 0  327 210 117Element nie występuje. 3  1

3554571 3554569

 0  364 327 37 4,00 Pobocze prawostronne o nawierzchni z płyt ażurowych. Stan techniczny 

dobry.

 4  1

3554569 3554602Brak uwag.

 37  410 364 83Element nie występuje. 4  1

3554569 3554602
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  493 410 83Element nie występuje. 5  1

3554602 3554590
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  85 0 85Element nie występuje. 1  1

3554006 3554554

 0  210 85 125Element nie występuje. 2  1

3554554 3554571

 0  327 210 117Element nie występuje. 3  1

3554571 3554569

 0  364 327 37 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę, bez 

uwag.

 4  1

3554569 3554602Brak uwag.

 37  410 364 83Element nie występuje. 4  1

3554569 3554602

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  493 410 83Element nie występuje. 5  1

3554602 3554590
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,70

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  85 0 85 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 1  1

3554006 3554554Brak uwag.

 0  210 85 125 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym. Przypadek oznakowania przesłoniętego przez roślinność 

(D-1, T-6a w pik. 0+020km).

 2  1

3554554 3554571W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementów oznakowania.

 0  327 210 117 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 3  1

3554571 3554569Brak uwag.

 0  410 327 83 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 4  1

3554569 3554602Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,70

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  493 410 83Element nie występuje. 5  1

3554602 3554590

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  85 0 85 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554006 3554554Brak uwag.

 0  210 85 125 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554554 3554571Brak uwag.

 0  327 210 117 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 3  1

3554571 3554569Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  410 327 83 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 4  1

3554569 3554602Brak uwag.

 0  493 410 83 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 5  1

3554602 3554590Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  85 0 85 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554006 3554554W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  210 85 125 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554554 3554571W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  327 210 117 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554571 3554569W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  410 327 83 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554569 3554602W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  493 410 83 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554602 3554590W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  85 0 85 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554006 3554554Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  210 85 125 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi oraz chodnika. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554554 3554571Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  327 210 117 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi oraz chodnika. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554571 3554569Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  410 327 83 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi oraz chodnika. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554569 3554602Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  493 410 83 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi oraz chodnika. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554602 3554590Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  85 0 85 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554006 3554554Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  210 85 125 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554554 3554571Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  327 210 117 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554571 3554569Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  410 327 83 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), na fragmencie nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 4  1

3554569 3554602Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  493 410 83 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 5  1

3554602 3554590Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,83

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  85 0 85 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554006 3554554Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  210 85 125 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez istotnych zastrzeżeń.

 2  1

3554554 3554571Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  327 210 117 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez istotnych zastrzeżeń.

 3  1

3554571 3554569Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,83

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  410 327 83 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez istotnych zastrzeżeń.

 4  1

3554569 3554602Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  493 410 83 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez istotnych zastrzeżeń.

 5  1

3554602 3554590Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  85 0 85 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554006 3554554Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  210 85 125 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554554 3554571Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  327 210 117 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554571 3554569Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  410 327 83 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 4  1

3554569 3554602Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150443W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 493estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  493 410 83 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 5  1

3554602 3554590Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150444W - P5/2021/01

G1504441405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 227

3554513 3554528
Orzeszkowej Elizy

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,75

4,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 227

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,75 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,75

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  227  227 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni krawężnik betonowy obustronny, bez 

uszkodzeń.

3554513 3554528Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  227 0 227 1  1

3554513 3554528

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  227 0 227Element nie występuje. 1  1

3554513 3554528

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  227 0 227 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników, 

zanieczyszczonia strefy przy krawężnkowej.

 1  1

3554513 3554528W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  227 0 227 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Pojedyncze przypadki oznakowania przekręconego (A-11a, B-33, 

T-1 w pik. 0+025km) oraz odchylonego od pionu (A-11a, B-33, T-1 w pik. 

0+065km). Próg zwalniający z tworzyw sztucznych bez uszkodzeń.

 1  1

3554513 3554528W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  227 0 227 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554513 3554528Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  227 0 227 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554513 3554528W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  227 0 227 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554513 3554528Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  227 0 227 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554513 3554528Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  227 0 227 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554513 3554528Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150444W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 227estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  227 0 227 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554513 3554528W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150445W - P5/2021/01

G1504451405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 288

3554398 3554595
Owocowa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 288
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  84  84 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa, stan dopuszczalny.

3554398 3554576W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  204  288 84 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, wzmocnienia warstwą kruszywa, stan dopuszczalny.

3554576 3554595W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150445W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554398 - 3554576 Odcinek: 3554576 - 3554595Pikietaż lokalny: [ 55 ] Pikietaż lokalny: [ 20 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  84 0 84 1  1

3554398 3554576

Element nie występuje.  0  288 84 204 2  1

3554576 3554595
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  84 0 84Element nie występuje. 1  1

3554398 3554576

 0  288 84 204Element nie występuje. 2  1

3554576 3554595
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  84 0 84Element nie występuje. 1  1

3554398 3554576

 0  288 84 204Element nie występuje. 2  1

3554576 3554595
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  84 0 84Element nie występuje. 1  1

3554398 3554576

 0  288 84 204Element nie występuje. 2  1

3554576 3554595
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  84 0 84 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554398 3554576Brak uwag.

 0  288 84 204 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554576 3554595Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  84 0 84 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554398 3554576W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  288 84 204 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554576 3554595W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  84 0 84 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554398 3554576Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  288 84 204 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554576 3554595Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  84 0 84 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554398 3554576Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  288 84 204 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554576 3554595Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  84 0 84 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554398 3554576Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  288 84 204 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554576 3554595Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150445W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 288estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  84 0 84 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554398 3554576Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  288 84 204 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554576 3554595Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150446W - P5/2021/01

G1504461405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 63

3554603 3554602
Parkingowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 63
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 63

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  63  63 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, lokalne 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554603 3554602W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150446W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554603 - 3554602 Pikietaż lokalny: [ 35 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 63chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  63 0 63 1  1

3554603 3554602
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 63pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  63 0 63Element nie występuje. 1  1

3554603 3554602
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 63ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  63 0 63Element nie występuje. 1  1

3554603 3554602
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 63elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  63 0 63Element nie występuje. 1  1

3554603 3554602
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 63warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  63 0 63 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554603 3554602Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 63realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  63 0 63 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554603 3554602W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 63

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  63 0 63 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554603 3554602Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 63elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  63 0 63 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554603 3554602Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 63

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  63 0 63 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554603 3554602Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150446W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 63estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  63 0 63 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554603 3554602Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150447W - P5/2021/01

G1504471405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 972

3554499 3554520
Parkowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,02

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 972

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,02 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,02Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,71
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,02

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  86  86 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554499 3554504W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  324  410 86 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554504 3554508W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 3,00  0  21  431 410 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne ubytki materiałowe oraz 

odkształcenia nawierzchni. Stan techniczny odpowiedni

3554508 3554517W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,02

JEZDNIEA

A2

 2,00  21  79  489 431 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554508 3554517W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  170  659 489 4  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554517 3554518W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  157  816 659 5  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554518 3554519W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,02

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  156  972 816 6  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554519 3554520W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150447W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554499 - 3554504 Odcinek: 3554504 - 3554508

Nierówności, ubytki.

Odcinek: 3554508 - 3554517

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554508 - 3554517

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554517 - 3554518 Odcinek: 3554518 - 3554519

Pikietaż lokalny: [ 20 ] Pikietaż lokalny: [ 220 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Pikietaż lokalny: [ 50 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ] Pikietaż lokalny: [ 25 ]
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Droga Nr: 150447W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554519 - 3554520 Pikietaż lokalny: [ 65 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  86 0 86 1  1

3554499 3554504

Element nie występuje.  0  410 86 324 2  1

3554504 3554508

Element nie występuje.  0  489 410 79 3  1

3554508 3554517

Element nie występuje.  0  659 489 170 4  1

3554517 3554518

Element nie występuje.  0  816 659 157 5  1

3554518 3554519

Element nie występuje.  0  972 816 156 6  1

3554519 3554520
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  86 0 86Element nie występuje. 1  1

3554499 3554504

 0  410 86 324Element nie występuje. 2  1

3554504 3554508

 0  431 410 21 3,00 Częściowe pobocze obustronne gruntowe, nieregularne, lokalnie 

wyniesione w stosunku do drogi, miejscowo nierówności oraz ubytki w ich 

nawierzchni, zarośnięte trawą, stan odpowiedni.

 3  1

3554508 3554517Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 21  489 431 79Element nie występuje. 3  1

3554508 3554517
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  659 489 170Element nie występuje. 4  1

3554517 3554518

 0  816 659 157Element nie występuje. 5  1

3554518 3554519

 0  972 816 156Element nie występuje. 6  1

3554519 3554520
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Droga Nr: 150447W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554508 - 3554517

Deformacje, porost roślinności w strefie pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 15 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  86 0 86Element nie występuje. 1  1

3554499 3554504

 0  410 86 324Element nie występuje. 2  1

3554504 3554508

 0  431 410 21 3,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody poza strefę jezdni. Uszkodzenia 

nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ wody.

 3  1

3554508 3554517Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 21  489 431 79Element nie występuje. 3  1

3554508 3554517
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  659 489 170Element nie występuje. 4  1

3554517 3554518

 0  816 659 157Element nie występuje. 5  1

3554518 3554519

 0  972 816 156Element nie występuje. 6  1

3554519 3554520
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Droga Nr: 150447W Zdjęcia dla części D

Odcinek: 3554508 - 3554517

Uszkodzenia nawierzchni, utrudnione warunki odwodnienia.

Pikietaż lokalny: [ 15 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,17

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  86 0 86 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Istniejące elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym 

dobrym, częściowo zatarte.

 1  1

3554499 3554504W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odtworzyć zatarte elementy oznakowania poziomego.

 0  410 86 324 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przesłonięta tarcza oznakowania A-7 w pik. 0+310km.

 2  1

3554504 3554508W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementu oznakowania.

 0  489 410 79Element nie występuje. 3  1

3554508 3554517

 0  659 489 170 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 4  1

3554517 3554518Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,17

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  816 659 157 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 5  1

3554518 3554519Brak uwag.

 0  972 816 156 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 6  1

3554519 3554520Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  86 0 86 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554499 3554504Brak uwag.

 0  410 86 324 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554504 3554508Brak uwag.

 0  489 410 79 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 3  1

3554508 3554517Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  659 489 170 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 4  1

3554517 3554518Brak uwag.

 0  816 659 157 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 5  1

3554518 3554519Brak uwag.

 0  972 816 156 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 6  1

3554519 3554520Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  86 0 86 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554499 3554504W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  410 86 324 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554504 3554508W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  489 410 79 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, pobocza 

oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554508 3554517W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  659 489 170 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 4  1

3554517 3554518W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  816 659 157 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 5  1

3554518 3554519W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  972 816 156 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 6  1

3554519 3554520W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  86 0 86 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554499 3554504Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  410 86 324 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554504 3554508Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  489 410 79 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi oraz stan pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554508 3554517Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  659 489 170 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554517 3554518Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  816 659 157 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554518 3554519Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  972 816 156 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554519 3554520Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  86 0 86 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554499 3554504Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  410 86 324 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554504 3554508Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  489 410 79 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554508 3554517Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  659 489 170 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 4  1

3554517 3554518Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  816 659 157 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 5  1

3554518 3554519Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  972 816 156 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 6  1

3554519 3554520Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  86 0 86 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania poziomego, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554499 3554504Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  410 86 324 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan istniejącego 

oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy roślinności 

naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554504 3554508Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  489 410 79 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554508 3554517Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  659 489 170 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 4  1

3554517 3554518Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  816 659 157 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 5  1

3554518 3554519Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  972 816 156 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 6  1

3554519 3554520Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  86 0 86 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554499 3554504Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  410 86 324 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554504 3554508Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  489 410 79 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554508 3554517Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  659 489 170 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 4  1

3554517 3554518Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150447W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 972estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  816 659 157 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 5  1

3554518 3554519Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  972 816 156 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 6  1

3554519 3554520Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150448W - P5/2021/01

G1504481405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 565

3554453 3554451
Partyzantów

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,60

4,40

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 565

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,60 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,60

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,40

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  336  336 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry.

3554453 3554452Brak uwag.

 5,00  0  229  565 336 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry.

3554452 3554451Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  336 0 336 1  1

3554453 3554452

Element nie występuje.  0  565 336 229 2  1

3554452 3554451

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  336 0 336 4,00 Pobocze gruntowe, obustronne, lokalnie wzmacniane kruszywem. 

Odcinkowo pozarastane, zawężone, wyniesione w stosunku do jezdni. 

Stan techniczny dobry.

 1  1

3554453 3554452Monitorować na bieżąco stan pobocza i w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

ramach bieżących prac utrzymaniowych w razie potrzeby przeprowadzić 

prace utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 

odpowiedniego ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  565 336 229 4,00 Pobocze gruntowe, obustronne, lokalnie wzmacniane kruszywem. 

Odcinkowo pozarastane, zawężone, wyniesione w stosunku do jezdni. 

Stan techniczny dobry.

 2  1

3554452 3554451Monitorować na bieżąco stan pobocza i w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

ramach bieżących prac utrzymaniowych w razie potrzeby przeprowadzić 

prace utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 

odpowiedniego ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  336 0 336 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi, lokalnie wyniesiona linia poboczy może utrudniać 

odprowadzenie wody z jezdni.

 1  1

3554453 3554452Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  565 336 229 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi, lokalnie wyniesiona linia poboczy może utrudniać 

odprowadzenie wody z jezdni.

 2  1

3554452 3554451Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  336 0 336 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w 

bardzo dobrym stanie technicznym.

 1  1

3554453 3554452Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  565 336 229 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej, słupki 

blokujące, tablice skrajni) w bardzo dobrym stanie technicznym. Przypadek 

oznakowania odchylonego od pionu w pik. 0+220km.

 2  1

3554452 3554451W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  336 0 336 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554453 3554452Brak uwag.

 0  565 336 229 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554452 3554451Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  336 0 336 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 1  1

3554453 3554452W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  565 336 229 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554452 3554451W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  336 0 336 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554453 3554452Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  565 336 229 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554452 3554451Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  336 0 336 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554453 3554452Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  565 336 229 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554452 3554451Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  336 0 336 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554453 3554452Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  565 336 229 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554452 3554451Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150448W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,59

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  336 0 336 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554453 3554452Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  565 336 229 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554452 3554451W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150449W - P5/2021/01

G1504491405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 440

3554470 3554468
Pewna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,73

2,43

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 440

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,73 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,73Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,46
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,43

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 440

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,73

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  60  60 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Rozwiązanie nie spełnia 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi, jako budowli.

3554470 3554468Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 2,00  60  440  440 60 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554470 3554468W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150449W Zdjęcia dla części A

Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554470 - 3554468 Odcinek: 3554470 - 3554468Pikietaż lokalny: [ 5 ] Pikietaż lokalny: [ 115 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 440chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  440 0 440 1  1

3554470 3554468

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 440pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  440 0 440Element nie występuje. 1  1

3554470 3554468

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 440ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  440 0 440Element nie występuje. 1  1

3554470 3554468

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 440elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  440 0 440 4,00 Pojedynczy znak A-7 oraz lustra drogowe, stan dobry. 1  1

3554470 3554468Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 440warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  50 0 50Element nie występuje. 1  1

3554470 3554468

 50  440 50 440 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554470 3554468Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 440realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  440 0 440 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554470 3554468W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 440

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,73

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  60 0 60 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554470 3554468Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 60  440 60 440 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554470 3554468Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 440elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  440 0 440 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554470 3554468Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 440

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  440 0 440 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie łuku poziomego, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554470 3554468Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150449W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 440estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  440 0 440 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554470 3554468Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150450W - P5/2021/01

G1504501405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 224

3554650 3554534
Pasieczna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,55

4,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 224

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,55 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,55
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 224

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  73  73 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze nierówności. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554650 3554534Brak uwag.

 5,00  73  224  224 73 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i nieszczelne połączenia 

technologiczne. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

jednostronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554650 3554534Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 224chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  115 0 115 1  1

3554650 3554534

 4,00 Chodnik prawostronny z płyt betonowych. Lokalne ubytki materiałowe, 

uskoki i spękania. Stan techniczny dobry.

 115  224 115 224 1  1

3554650 3554534Monitorować stan nawierzchni oraz w trybie bieżącym likwidować 

występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 224pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  224 0 224 4,00 Pobocze gruntowe lewostronne. Lokalnie nierówności, pozarastane oraz 

zawężone. Stan techniczny dobry.

 1  1

3554650 3554534Monitorować na bieżąco stan pobocza i w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

ramach bieżących prac utrzymaniowych w razie potrzeby przeprowadzić 

prace utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 

odpowiedniego ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 224ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  224 0 224 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni oraz wzdłuż linii krawężników, zanieczyszczenia jezdni.

 1  1

3554650 3554534Monitorować warunki odwodnienia drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 224elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  224 0 224 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym. Przypadek oznakowania przesłoniętego 

przez roślinność (A-7 w pik. 0+213km).

 1  1

3554650 3554534W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 224warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  224 0 224 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554650 3554534Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 224realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  224 0 224 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554650 3554534W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 224

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  224 0 224 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 1  1

3554650 3554534Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 224elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  224 0 224 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554650 3554534Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 224

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  224 0 224 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na lokalnie wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554650 3554534Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150450W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 224estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  224 0 224 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554650 3554534W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150451W - P5/2021/01

G1504511405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 541

3554503 3554506
Piaski

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,14

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 541
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,14 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,14Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,70
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,14

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  26  26 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne zanieczyszczenia. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, bez uwag.

3554503 3554504W ramach prac utrzymaniowych oczyścić jezdnię.

 2,00  26  166  166 26 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, wyboje, nierówności, 

lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554503 3554504W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  155  321 166 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, wyboje, nierówności, 

lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554504 3554505W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,14

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  220  541 321 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, wyboje, nierówności, 

lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554505 3554506W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150451W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554503 - 3554504 Odcinek: 3554504 - 3554505

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554505 - 3554506Pikietaż lokalny: [ 55 ] Pikietaż lokalny: [ 10 ] Pikietaż lokalny: [ 30 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  26 0 26 1  1

3554503 3554504Brak uwag.

Element nie występuje.  26  166 26 166 1  1

3554503 3554504

Element nie występuje.  0  321 166 155 2  1

3554504 3554505

Element nie występuje.  0  541 321 220 3  1

3554505 3554506
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  166 0 166Element nie występuje. 1  1

3554503 3554504

 0  321 166 155Element nie występuje. 2  1

3554504 3554505

 0  541 321 220Element nie występuje. 3  1

3554505 3554506
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  26 0 26 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników, bez uwag.

 1  1

3554503 3554504Brak uwag.

 26  166 26 166Element nie występuje. 1  1

3554503 3554504

 0  321 166 155Element nie występuje. 2  1

3554504 3554505

 0  541 321 220Element nie występuje. 3  1

3554505 3554506
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  166 0 166 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 1  1

3554503 3554504Brak uwag.

 0  321 166 155Element nie występuje. 2  1

3554504 3554505

 0  541 321 220Element nie występuje. 3  1

3554505 3554506
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  166 0 166 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554503 3554504Brak uwag.

 0  321 166 155 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554504 3554505Brak uwag.

 0  541 321 220 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554505 3554506Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  166 0 166 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554503 3554504W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  321 166 155 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554504 3554505W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  541 321 220 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554505 3554506W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  166 0 166 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554503 3554504Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  321 166 155 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554504 3554505Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  541 321 220 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554505 3554506Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  166 0 166 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554503 3554504Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  321 166 155 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554504 3554505Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  541 321 220 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554505 3554506Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  166 0 166 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554503 3554504Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  321 166 155 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554504 3554505Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  541 321 220 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554505 3554506Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  166 0 166 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554503 3554504Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  321 166 155 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554504 3554505Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150451W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  541 321 220 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554505 3554506Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150452W - P5/2021/01

G1504521405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 639

3554445 3554444
Piaskowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

0,00

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 639

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 0,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 0,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,13

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 639

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  639  639 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Liczne wyboje i zapadnięcia, 

nierówności, garb podłużny, lokalne wzmocnienia kruszywem, stan 

nieodpowiedni.

3554445 3554444W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150452W Zdjęcia dla części A

Liczne zapadnięcia, nierówności.

Odcinek: 3554445 - 3554444 Pikietaż lokalny: [ 312 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 639chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  639 0 639 1  1

3554445 3554444

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 639pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  639 0 639Element nie występuje. 1  1

3554445 3554444
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 639ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  639 0 639Element nie występuje. 1  1

3554445 3554444
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 639elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  639 0 639Element nie występuje. 1  1

3554445 3554444
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 639warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  95 0 95Element nie występuje. 1  1

3554445 3554444

 95  639 95 639 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554445 3554444Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 639realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  639 0 639 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554445 3554444W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 639

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  639 0 639 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554445 3554444Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 639elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  639 0 639 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554445 3554444Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 639

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  639 0 639 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554445 3554444Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150452W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 639estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  639 0 639 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554445 3554444Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150453W - P5/2021/01

G1504531405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 927

3554514 3554616
Piasta

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,12

3,70

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 828

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,12 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,12Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,94
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,70

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  186  186 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Na całym odcinku uszkodzenia powierzchniowe 

(ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Krawężnik betonowy. 

Lokalnie pojedyncze uszkodzenia.

3554514 3554529W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  21  207 186 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny dobry. Krawężnik betonowy. Lokalnie 

pojedyncze uszkodzenia.

3554529 3554610W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. Monitorować na 

bieżąco stan nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  80  287 207 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Na całym odcinku uszkodzenia powierzchniowe 

(ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Krawężnik betonowy. 

Lokalnie pojedyncze uszkodzenia.

3554610 3554609W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  98  385 287 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Na całym odcinku uszkodzenia powierzchniowe 

(ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Krawężnik betonowy. 

Lokalnie pojedyncze uszkodzenia.

3554609 3554611W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  255  640 385 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Na całym odcinku uszkodzenia powierzchniowe 

(ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Krawężnik betonowy. 

Lokalnie pojedyncze uszkodzenia. Na odcinku zatoka postojowa o 

nawierzchni z kostki prefabrykowanej oraz trylinki w stanie dobrym, 

lokalne ubytki materiałowe i spękania.

3554611 3554612W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  188  828 640 6  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny dobry. Krawężnik betonowy. Lokalnie 

pojedyncze uszkodzenia. Na odcinku zatoka postojowa o nawierzchni 

bitumicznej i płyt betonowych w stanie dobrym, lokalne ubytki materiałowe i 

spękania.

3554612 3554614W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. Monitorować na 

bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 2,00  0  99 7  2 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554609 3554616W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150453W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia, garb podłużny. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554609 - 3554616 Odcinek: 3554514 - 3554529

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554610 - 3554609

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554609 - 3554611

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554611 - 3554612

Pikietaż lokalny: [ 23 ] Pikietaż lokalny: [ 145 ] Pikietaż lokalny: [ 50 ]

Pikietaż lokalny: [ 58 ] Pikietaż lokalny: [ 97 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania dobry.

 0  186 0 186 1  1

3554514 3554529Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania dobry.

 0  207 186 21 2  1

3554529 3554610Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania dobry.

 0  287 207 80 3  1

3554610 3554609Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania dobry.

 0  385 287 98 4  1

3554609 3554611Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej (na fragmencie 

końcowym z płyt betonowym), pojedyncze ubytki materiału oraz 

nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan rozwiązania dobry.

 0  640 385 255 5  1

3554611 3554612Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych, lokalne spękania, ubytki 

materiałowe, uskoki, stan techniczny dobry. W strefie końcowej chodnik z 

kostki prefabrykowanej, bez uwag.

 0  828 640 188 6  1

3554612 3554614Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych 

ubytków lub nierówności w nawierzchni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  99 7  2

3554609 3554616
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  85 0 85Element nie występuje. 1  1

3554514 3554529

 85  165 85 165 4,00 Pobocze lewostronne o nawierzchni z płyt ażurowych. Stan techniczny 

dobry.

 1  1

3554514 3554529Brak uwag.

 165  186 165 186Element nie występuje. 1  1

3554514 3554529

 0  207 186 21Element nie występuje. 2  1

3554529 3554610

 0  287 207 80Element nie występuje. 3  1

3554610 3554609
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  385 287 98Element nie występuje. 4  1

3554609 3554611

 0  640 385 255Element nie występuje. 5  1

3554611 3554612

 0  828 640 188Element nie występuje. 6  1

3554612 3554614

 0  99Element nie występuje. 7  2

3554609 3554616
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  186 0 186 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody. Pojedyncze zastoiska wody.

 1  1

3554514 3554529Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.

 0  207 186 21 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody.

 2  1

3554529 3554610Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  287 207 80 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody. Pojedyncze zastoiska wody.

 3  1

3554610 3554609Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.

 0  385 287 98 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody. Pojedyncze zastoiska wody.

 4  1

3554609 3554611Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  640 385 255 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody. Pojedyncze zastoiska wody.

 5  1

3554611 3554612Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.

 0  828 640 188 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody. Pojedyncze zastoiska wody.

 6  1

3554612 3554614Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  99Element nie występuje. 7  2

3554609 3554616
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  186 0 186 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w dobrym 

stanie technicznym. Nieznacznie wyblaknięte i wyeksploatowane tarcze 

znaków (A-5 w pik. 0+032km, A-30 w pik. 0+177km), oznakowanie lokalnie 

przesłonięte przez roślinność (D-6 w pik. 0+055km) oraz odchylone od 

pionu (A-30 w pik. 0+177km). Przypadek oznakowania D-6 umocowanego 

błędnie w stosunku do przejścia dla pieszych w pik. 0+055km.

 1  1

3554514 3554529W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementów 

oznakowania, wymienić wyeksploatowane elementy.

 0  207 186 21Element nie występuje. 2  1

3554529 3554610

 0  287 207 80Element nie występuje. Rozważyć możliwość wprowadzenia oznak. w 

zakresie pierwszeństwa przejazdu.

 3  1

3554610 3554609
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  385 287 98 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Tarcza znaku D-1 w pik. 0+075 km umocowana za nisko, 

pomalowana. Istniejące elementy oznakowania poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 4  1

3554609 3554611W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania, oczyścić 

pomalowaną tarczę.

 0  640 385 255 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Tarcza znaku D-6 w pik. 0+168 km umocowana za nisko, 

przekręcona. Istniejące elementy oznakowania poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 5  1

3554611 3554612W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  828 640 188 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w dobrym stanie technicznym. 

Przypadek oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku do 

przejścia dla pieszych w pik.

 0+185km, pojedyncze zatarcia oznakowania poziomego.

 6  1

3554612 3554614W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 0  99Element nie występuje. 7  2

3554609 3554616
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,89

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  186 0 186 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554514 3554529Brak uwag.

 0  207 186 21 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554529 3554610Brak uwag.

 0  287 207 80 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 3  1

3554610 3554609Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,89

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  385 287 98 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 4  1

3554609 3554611Brak uwag.

 0  640 385 255 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 5  1

3554611 3554612Brak uwag.

 0  828 640 188 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 6  1

3554612 3554614Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,89

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  99 4,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych - lekko 

przekrzywiony słup.

 7  2

3554609 3554616Sprawdzić stan techniczny oraz mocowanie słupa.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,89

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  186 0 186 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554514 3554529W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  207 186 21 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554529 3554610W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  287 207 80 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554610 3554609W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,89

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  385 287 98 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 4  1

3554609 3554611W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  640 385 255 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 5  1

3554611 3554612W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  828 640 188 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 6  1

3554612 3554614W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,89

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  99 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementów oświetlenia, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 7  2

3554609 3554616W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  186 0 186 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554514 3554529Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  207 186 21 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554529 3554610Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  287 207 80 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554610 3554609Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  385 287 98 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554609 3554611Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  640 385 255 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554611 3554612Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  828 640 188 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554612 3554614Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  99 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  2

3554609 3554616Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  186 0 186 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554514 3554529Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  207 186 21 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554529 3554610Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  287 207 80 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554610 3554609Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  385 287 98 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554609 3554611Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  640 385 255 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554611 3554612Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  828 640 188 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554612 3554614Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  99 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan warunków 

oświetlenia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania 

użytkowników drogi. Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej 

elementów infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem 

drogi (odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 7  2

3554609 3554616Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  186 0 186 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554514 3554529Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  207 186 21 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554529 3554610Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  287 207 80 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 3  1

3554610 3554609Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  385 287 98 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 4  1

3554609 3554611Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  640 385 255 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 5  1

3554611 3554612Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  828 640 188 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 6  1

3554612 3554614Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  99 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 7  2

3554609 3554616Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,89

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  186 0 186 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554514 3554529Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  207 186 21 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 2  1

3554529 3554610Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,89

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  287 207 80 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 3  1

3554610 3554609Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  385 287 98 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 4  1

3554609 3554611Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,89

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  640 385 255 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 5  1

3554611 3554612Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  828 640 188 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 6  1

3554612 3554614Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150453W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 927estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,89

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  99 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 7  2

3554609 3554616Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150454W - P5/2021/01

G1504541405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 311

3554655 3554649
Plantowa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,39

1,55

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 311

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,39 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,39Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,55

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,39

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  95  95 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Rozwiązanie nie spełnia 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi, jako budowli.

3554655 3554654Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 2,00  95  184  184 95 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, ubytki, 

lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554655 3554654W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  76  260 184 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, ubytki, 

lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554654 3554653W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,39

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  51  311 260 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, ubytki, 

lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554653 3554649W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 150454W Zdjęcia dla części A

Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554655 - 3554654 Odcinek: 3554655 - 3554654

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554654 - 3554653

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554653 - 3554649

Pikietaż lokalny: [ 10 ] Pikietaż lokalny: [ 140 ] Pikietaż lokalny: [ 30 ]

Pikietaż lokalny: [ 10 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  184 0 184 1  1

3554655 3554654

Element nie występuje.  0  260 184 76 2  1

3554654 3554653

Element nie występuje.  0  311 260 51 3  1

3554653 3554649

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  184 0 184Element nie występuje. 1  1

3554655 3554654

 0  260 184 76Element nie występuje. 2  1

3554654 3554653

 0  311 260 51Element nie występuje. 3  1

3554653 3554649

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  184 0 184Element nie występuje. 1  1

3554655 3554654

 0  260 184 76Element nie występuje. 2  1

3554654 3554653

 0  311 260 51Element nie występuje. 3  1

3554653 3554649

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  184 0 184Element nie występuje. 1  1

3554655 3554654

 0  260 184 76Element nie występuje. 2  1

3554654 3554653

 0  311 260 51Element nie występuje. 3  1

3554653 3554649

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  184 0 184Element nie występuje. 1  1

3554655 3554654

 0  260 184 76 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554654 3554653Brak uwag.

 0  311 260 51 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554653 3554649Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  184 0 184 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554655 3554654W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  260 184 76 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554654 3554653W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  311 260 51 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554653 3554649W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,39

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  95 0 95 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554655 3554654Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 95  184 95 184 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554655 3554654Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,39

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  260 184 76 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554654 3554653Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,39

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  311 260 51 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554653 3554649Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,23

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  184 0 184 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554655 3554654Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 0  260 184 76 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554654 3554653Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,23

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  311 260 51 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554653 3554649Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,80

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  95 0 95 0,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania nie spełnia podstawowych 

wymagań, zakładanych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu po drogach.

 1  1

3554655 3554654Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 95  184 95 184 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554655 3554654Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,80

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  260 184 76 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554654 3554653Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  311 260 51 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554653 3554649Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,80

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  95 0 95 0,00 Ocena estetyki rozwiązania znacznie obniżona z uwagi na nie spełnianie 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi.

 1  1

3554655 3554654Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 95  184 95 184 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554655 3554654Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  260 184 76 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554654 3554653Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150454W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 311estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,80

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  311 260 51 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554653 3554649Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150455W - P5/2021/01

G1504551405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 755

3554515 3554481
Podgórna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,48

4,03

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 755

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,48 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,76Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,02

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,03

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,76

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  20  20 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka. Pojedyncze 

nierówności. Stan techniczny dobry.

3554515 3554514Brak uwag.

 3,00  20  162  162 20 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (pojedyncze 

ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie 

pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554515 3554514W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,76

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  183  345 162 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (pojedyncze 

ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne), pojedyncze wyboje. Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554514 3554513W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,76

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  189  534 345 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (pojedyncze 

ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni.  Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie 

pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554513 3554512W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,76

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  165  699 534 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (pojedyncze 

ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie 

pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554512 3554511W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,76

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  181  880 699 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (pojedyncze 

ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie 

pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554511 3554510W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,76

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  217  1 097 880 6  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (pojedyncze 

ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie 

pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554510 3554507W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

 5,00  0  188  1 285 1 097 7  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554507 3554508Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,76

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  177  1 462 1 285 8  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554508 3554509Brak uwag.

 5,00  0  215  1 677 1 462 9  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554509 3554480Brak uwag.

 5,00  0  78  1 755 1 677 10  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany trawą, w stanie dobrym.

3554480 3554481Brak uwag.
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Droga Nr: 150455W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, łaty, liczne spękania.

Odcinek: 3554515 - 3554514 Odcinek: 3554514 - 3554513

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554513 - 3554512

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554512 - 3554511

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554511 - 3554510 Odcinek: 3554510 - 3554507

Pikietaż lokalny: [ 83 ] Pikietaż lokalny: [ 28 ] Pikietaż lokalny: [ 165 ]

Pikietaż lokalny: [ 50 ] Pikietaż lokalny: [ 35 ] Pikietaż lokalny: [ 105 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych, 

spękania, uskoki i zapadnięcia płyt, lokalne nierówności i porosty 

roślinności. Stan techniczny odpowiedni.

 0  162 0 162 1  1

3554515 3554514W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych, spękania i 

uskoki płyt, lokalnie znaczne zapadnięcia i ukoki płyt, lokalne nierówności i 

porosty roślinności. Chodnik - strona lewa o nawierzchni z płyt 

betonowych oraz z kostki prefabrykowanej, bez uwag. Stan ogólny 

rozwiązania dobry.

 0  345 162 183 2  1

3554514 3554513W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych, spękania i 

uskoki płyt, lokalne nierówności i porosty roślinności. Chodnik - strona lewa 

o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan ogólny rozwiązania dobry.

 0  534 345 189 3  1

3554513 3554512W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

w bardzo dobrym stanie technicznym.

 0  699 534 165 4  1

3554512 3554511Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z płyt betonowych, nierówności, 

spękania, uskoki i deformacje płyt, lokalne nierówności i porosty 

roślinności. Chodnik - strona prawa o nawierzchni z kostki 

prefabrykowanej,bez uwag. Stan ogólny rozwiązania dobry.

 0  880 699 181 5  1

3554511 3554510W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z płyt betonowych, spękania i uskoki 

płyt, lokalne nierówności i porosty roślinności, stan techniczny dobry. 

Chodnik - strona prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, bez 

uwag. Stan ogólny rozwiązania dobry.

 0  1 097 880 217 6  1

3554510 3554507W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne 

nierówności i porosty roślinności, spękania, uskoki i zapadnięcia płyt. Stan 

techniczny odpowiedni.

 0  1 285 1 097 188 7  1

3554507 3554508W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 3,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne 

nierówności i porosty roślinności, spękania, uskoki i zapadnięcia płyt. Stan 

techniczny odpowiedni.

 0  1 462 1 285 177 8  1

3554508 3554509W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne 

nierówności i porosty roślinności, spękania i uskoki płyt. Stan techniczny 

dobry.

 0  1 677 1 462 215 9  1

3554509 3554480W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne 

nierówności i porosty roślinności, spękania i uskoki płyt. Stan techniczny 

dobry.

 0  1 755 1 677 78 10  1

3554480 3554481W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 5



Droga Nr: 150455W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554515 - 3554514

Ubytki materiałowe, nierówności, wrastająca roślinność.

Odcinek: 3554507 - 3554508

Ubytki materiałowe, nierówności, zanieczyszczenia.

Odcinek: 3554508 - 3554509

Deformacje, spękania.

Pikietaż lokalny: [ 120 ] Pikietaż lokalny: [ 95 ] Pikietaż lokalny: [ 72 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  162 0 162Element nie występuje. 1  1

3554515 3554514

 0  345 162 183Element nie występuje. 2  1

3554514 3554513

 0  534 345 189Element nie występuje. 3  1

3554513 3554512

 0  699 534 165Element nie występuje. 4  1

3554512 3554511

 0  880 699 181Element nie występuje. 5  1

3554511 3554510

 0  1 097 880 217Element nie występuje. 6  1

3554510 3554507
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 285 1 097 188 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, wyniesione w stosunku do jezdni i pozarastane trawą, 

stan dobry.

 7  1

3554507 3554508W ramach bieżących prac utrzymaniowych przeprowadzać prace 

utrzymaniowe poboczy.

 0  1 462 1 285 177 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, wyniesione w stosunku do jezdni i pozarastane trawą, 

stan dobry.

 8  1

3554508 3554509W ramach bieżących prac utrzymaniowych przeprowadzać prace 

utrzymaniowe poboczy.

 0  1 677 1 462 215 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, wyniesione w stosunku do jezdni i pozarastane trawą, 

stan dobry.

 9  1

3554509 3554480W ramach bieżących prac utrzymaniowych przeprowadzać prace 

utrzymaniowe poboczy.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 755 1 677 78 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, wyniesione w stosunku do jezdni i pozarastane trawą, 

stan dobry.

 10  1

3554480 3554481W ramach bieżących prac utrzymaniowych przeprowadzać prace 

utrzymaniowe poboczy.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  162 0 162 3,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, zastoiska wody. Stan techniczny rozwiązania 

odpowiedni.

 1  1

3554515 3554514Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

 0  345 162 183 3,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, zastoiska wody. Stan techniczny rozwiązania 

odpowiedni.

 2  1

3554514 3554513Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  534 345 189 3,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, zastoiska wody. Stan techniczny rozwiązania 

odpowiedni.

 3  1

3554513 3554512Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

 0  699 534 165 3,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, zastoiska wody. Stan techniczny rozwiązania 

odpowiedni.

 4  1

3554512 3554511Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  880 699 181 3,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, zastoiska wody. Stan techniczny rozwiązania 

odpowiedni.

 5  1

3554511 3554510Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

 0  1 097 880 217 3,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, zastoiska wody. Stan techniczny rozwiązania 

odpowiedni.

 6  1

3554510 3554507Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 285 1 097 188 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, lokalnie wyniesiona linia pobocza utrudniająca 

odprowadzenie wody z jezdni.

 7  1

3554507 3554508Brak uwag.

 0  1 462 1 285 177 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, lokalnie wyniesiona linia pobocza utrudniająca 

odprowadzenie wody z jezdni.

 8  1

3554508 3554509Brak uwag.

 0  1 677 1 462 215 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, lokalnie wyniesiona linia pobocza utrudniająca 

odprowadzenie wody z jezdni.

 9  1

3554509 3554480Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 755 1 677 78 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, lokalnie wyniesiona linia pobocza utrudniająca 

odprowadzenie wody z jezdni.

 10  1

3554480 3554481Brak uwag.
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Droga Nr: 150455W Zdjęcia dla części D

Odcinek: 3554515 - 3554514

Uszkodzenia nawierzchni, zastoiska wody.

Odcinek: 3554514 - 3554513

Uszkodzenia nawierzchni, zastoiska wody.

Odcinek: 3554513 - 3554512

Uszkodzenia nawierzchni, zastoiska wody.

Odcinek: 3554512 - 3554511

Uszkodzenia nawierzchni, zastoiska wody. Uszkodzenia nawierzchni, zastoiska wody.Uszkodzenia nawierzchni, zastoiska wody.

Odcinek: 3554510 - 3554507Odcinek: 3554511 - 3554510 Pikietaż lokalny: [ 5 ]Pikietaż lokalny: [ 115 ]Pikietaż lokalny: [ 130 ]

Pikietaż lokalny: [ 55 ]Pikietaż lokalny: [ 30 ]Pikietaż lokalny: [ 28 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  162 0 162 3,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku 

do przejścia dla pieszych w pik. 0+020km, przypadek oznakowania 

odchylonego od pionu (A-7, D-6 w pik. 0+020km). Istniejące elementy 

oznakowania poziomego w stanie technicznym dopuszczalnym, liczne 

zatarcia.

 1  1

3554515 3554514W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, 

odtworzyć zatarte elementy oznakowania poziomego.

 0  345 162 183 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, barierki wygrodzeniowe bez uwag, brak oznakowania 

poziomego. Przypadek oznakowania odchylonego od pionu (D-15 w pik. 

0+105km).

 2  1

3554514 3554513W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 0  534 345 189Element nie występuje. 3  1

3554513 3554512
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  699 534 165Element nie występuje. 4  1

3554512 3554511

 0  880 699 181 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, barierki wygrodzeniowe bez uwag, brak oznakowania 

poziomego.

 5  1

3554511 3554510Brak uwag.

 0  1 097 880 217 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w bardzo dobrym 

stanie technicznym.

 6  1

3554510 3554507Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 285 1 097 188 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Pomalowana tarcza znaku D-15 w pik. 0+035 km, 

przypadki oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku do 

przejścia dla pieszych w pik.

 0+007km i 0+010km.

 7  1

3554507 3554508W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, oczyścić 

tarczę znaku D-15.

 0  1 462 1 285 177 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Tarcze znaków lokalnie umocowane za nisko (T-27 

w pik. 0+080km, 0+120km). Próg zwalniający z kostki prefabrykowanej w 

dobrym stanie technicznym. Brak oznakowania D-6 w pik. 0+100km.

 8  1

3554508 3554509W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, elementy 

brakujące uzupełnić na podstawie uprzednio opracowanej i uzgodnionej 

dokumentacji.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 677 1 462 215 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, brak oznakowania poziomego. Pomalowana i zanieczyszczona 

tarcza znaku D-1 w pik. 0+170km.

 9  1

3554509 3554480W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić tarczę znaku.

 0  1 755 1 677 78 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 10  1

3554480 3554481Brak uwag.
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Droga Nr: 150455W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554515 - 3554514

Zatarcia oznakowania poziomego, oznakowanie odchylone 

od pionu, błędnie umocowane (D-6).

Odcinek: 3554508 - 3554509

Brak oznakowania D-6.

Pikietaż lokalny: [ 87 ]Pikietaż lokalny: [ 25 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  162 0 162 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554515 3554514Brak uwag.

 0  345 162 183 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554514 3554513Brak uwag.

 0  534 345 189 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554513 3554512Brak uwag.

 0  699 534 165 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554512 3554511Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  880 699 181 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554511 3554510Brak uwag.

 0  1 097 880 217 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554510 3554507Brak uwag.

 0  1 285 1 097 188 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554507 3554508Brak uwag.

 0  1 462 1 285 177 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 8  1

3554508 3554509Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 677 1 462 215 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 9  1

3554509 3554480Brak uwag.

 0  1 755 1 677 78 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 10  1

3554480 3554481Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,37

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  162 0 162 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554515 3554514W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  345 162 183 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554514 3554513W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  534 345 189 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim 

zakresie.

 3  1

3554513 3554512W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,37

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  699 534 165 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim 

zakresie.

 4  1

3554512 3554511W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  880 699 181 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim 

zakresie.

 5  1

3554511 3554510W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 097 880 217 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim 

zakresie.

 6  1

3554510 3554507W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,37

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 285 1 097 188 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

pobocza oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 7  1

3554507 3554508W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 462 1 285 177 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

pobocza oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 8  1

3554508 3554509W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 677 1 462 215 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

pobocza oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 9  1

3554509 3554480W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 755 1 677 78 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika oraz 

pobocza, zostały wykonane częściowo.

 10  1

3554480 3554481W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  162 0 162 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554515 3554514Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  345 162 183 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554514 3554513Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  534 345 189 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554513 3554512Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  699 534 165 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania 

użytkowników drogi.

 4  1

3554512 3554511Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  880 699 181 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554511 3554510Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 097 880 217 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554510 3554507Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  1 285 1 097 188 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 7  1

3554507 3554508Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 462 1 285 177 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 8  1

3554508 3554509Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  1 677 1 462 215 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 9  1

3554509 3554480Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 755 1 677 78 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 10  1

3554480 3554481Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 8



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  162 0 162 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554515 3554514Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  345 162 183 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554514 3554513Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  534 345 189 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554513 3554512Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  699 534 165 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554512 3554511Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  880 699 181 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554511 3554510Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 097 880 217 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554510 3554507Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

 0  1 285 1 097 188 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554507 3554508Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 462 1 285 177 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 8  1

3554508 3554509Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 677 1 462 215 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 9  1

3554509 3554480Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 755 1 677 78 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 10  1

3554480 3554481Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  162 0 162 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

poziomego.

 1  1

3554515 3554514Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  345 162 183 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak 

oznakowania P-17 w strefie oznakowania D-15 - pik. 0+105km).

 2  1

3554514 3554513Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  534 345 189 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554513 3554512Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  699 534 165 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554512 3554511Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  880 699 181 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 5  1

3554511 3554510Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 097 880 217 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 6  1

3554510 3554507Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 285 1 097 188 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 7  1

3554507 3554508Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 462 1 285 177 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 8  1

3554508 3554509Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 677 1 462 215 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 9  1

3554509 3554480Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 755 1 677 78 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 10  1

3554480 3554481Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  162 0 162 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554515 3554514Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  345 162 183 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 2  1

3554514 3554513Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  534 345 189 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 3  1

3554513 3554512Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  699 534 165 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 4  1

3554512 3554511Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  880 699 181 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 5  1

3554511 3554510Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  1 097 880 217 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 6  1

3554510 3554507Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 285 1 097 188 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554507 3554508W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 462 1 285 177 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 8  1

3554508 3554509W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150455W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 755estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 677 1 462 215 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 9  1

3554509 3554480W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 755 1 677 78 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 10  1

3554480 3554481W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 5



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150456W - P5/2021/01

G1504561405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 142

3554578 3554577
Podleśna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,11

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 142

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,26

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,11

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  75  75 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe 

(pojedyncze ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), 

lokalne odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne 

spojenia technologiczne). Stan techniczny dobry. Krawężnik betonowy, 

pojedyncze uszkodzenia.

3554578 3554579W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  142  217 75 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554579 3554580Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  55  272 217 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554580 3554583Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  28  300 272 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554583 3554585Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  77  377 300 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554585 3554589Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  114  491 377 6  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554589 3554590Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  52  543 491 7  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554590 3554591Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  79  622 543 8  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554591 3554592Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  216  838 622 9  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, liniowe). Stan techniczny 

dobry. Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554592 3554593W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. Monitorować na 

bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  49  887 838 10  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554593 3554594Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  33  920 887 11  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554594 3554595Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  67  987 920 12  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny dobry. Krawężnik betonowy, pojedyncze 

uszkodzenia.

3554595 3554596Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  24  1 011 987 13  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554596 3554597Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  35  1 046 1 011 14  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554597 3554598Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  96  1 142 1 046 15  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554598 3554577Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne ubytki, 

uskoki oraz spękania. Stan techniczny dobry.

 0  75 0 75 1  1

3554578 3554579Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 4,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne ubytki, 

uskoki oraz spękania. Stan techniczny dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  217 75 142 2  1

3554579 3554580Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych (lokalnie 

z kostki prefabrykowanej). Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan 

techniczny dobry.

 0  272 217 55 3  1

3554580 3554583Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych (lokalnie 

z kostki prefabrykowanej). Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan 

techniczny dobry.

 0  300 272 28 4  1

3554583 3554585Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych. 

Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan techniczny dobry.

 0  377 300 77 5  1

3554585 3554589Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych. 

Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan techniczny dobry.

 0  491 377 114 6  1

3554589 3554590Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych. 

Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan techniczny dobry.

 0  543 491 52 7  1

3554590 3554591Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych. 

Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan techniczny dobry.

 0  622 543 79 8  1

3554591 3554592Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych. 

Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan techniczny dobry.

 0  838 622 216 9  1

3554592 3554593Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych. 

Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan techniczny dobry.

 0  887 838 49 10  1

3554593 3554594Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych. 

Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan techniczny dobry.

 0  920 887 33 11  1

3554594 3554595Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych (lokalnie 

z kostki prefabrykowanej). Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan 

techniczny dobry.

 0  987 920 67 12  1

3554595 3554596Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych (lokalnie 

z kostki prefabrykowanej). Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan 

techniczny dobry.

 0  1 011 987 24 13  1

3554596 3554597Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych (lokalnie 

z kostki prefabrykowanej). Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan 

techniczny dobry.

 0  1 046 1 011 35 14  1

3554597 3554598Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych (lokalnie 

z kostki prefabrykowanej). Lokalne ubytki, uskoki oraz spękania. Stan 

techniczny dobry.

 0  1 142 1 046 96 15  1

3554598 3554577Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić chodnik.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  75 0 75Element nie występuje. 1  1

3554578 3554579

 0  217 75 142Element nie występuje. 2  1

3554579 3554580

 0  272 217 55Element nie występuje. 3  1

3554580 3554583

 0  300 272 28Element nie występuje. 4  1

3554583 3554585

 0  377 300 77Element nie występuje. 5  1

3554585 3554589

 0  491 377 114Element nie występuje. 6  1

3554589 3554590
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  543 491 52Element nie występuje. 7  1

3554590 3554591

 0  622 543 79Element nie występuje. 8  1

3554591 3554592

 0  838 622 216Element nie występuje. 9  1

3554592 3554593

 0  887 838 49Element nie występuje. 10  1

3554593 3554594

 0  920 887 33Element nie występuje. 11  1

3554594 3554595

 0  987 920 67Element nie występuje. 12  1

3554595 3554596
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 011 987 24Element nie występuje. 13  1

3554596 3554597

 0  1 046 1 011 35Element nie występuje. 14  1

3554597 3554598

 0  1 142 1 046 96Element nie występuje. 15  1

3554598 3554577
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  75 0 75 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 1  1

3554578 3554579Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.

 0  217 75 142 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 2  1

3554579 3554580Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  272 217 55 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 3  1

3554580 3554583Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.

 0  300 272 28 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 4  1

3554583 3554585Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  377 300 77 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 5  1

3554585 3554589Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.

 0  491 377 114 3,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Liczne zastoiska wody.

 6  1

3554589 3554590Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  543 491 52 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 7  1

3554590 3554591Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.

 0  622 543 79 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 8  1

3554591 3554592Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  838 622 216 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 9  1

3554592 3554593Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.

 0  887 838 49 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 10  1

3554593 3554594Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  920 887 33 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 11  1

3554594 3554595Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.

 0  987 920 67 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 12  1

3554595 3554596Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 011 987 24 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 13  1

3554596 3554597Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.

 0  1 046 1 011 35 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 14  1

3554597 3554598Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 142 1 046 96 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Pojedyncze uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Lokalne zastoiska wody.

 15  1

3554598 3554577Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.
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Droga Nr: 150456W Zdjęcia dla części D

Odcinek: 3554589 - 3554590

Zastoiska wody.

Pikietaż lokalny: [ 50 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  75 0 75 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 1  1

3554578 3554579Brak uwag.

 0  217 75 142 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (próg podrzutowy z prefabrykatów) w 

stanie technicznym dobrym. Oznakowanie lokalnie odchylone od pionu 

(A-11a, B-33 w pik. 0+040km, D-15 w pik. 0+093km) i umocowane za nisko 

(B-33 w pik. 0+040km).

 2  1

3554579 3554580W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  272 217 55 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 3  1

3554580 3554583Brak uwag.

 0  300 272 28Element nie występuje. 4  1

3554583 3554585
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  377 300 77 4,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie 

technicznym dobrym, brak oznakowania poziomego.

 5  1

3554585 3554589Brak uwag.

 0  491 377 114 5,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie 

technicznym bardzo dobrym, brak oznakowania poziomego.

 6  1

3554589 3554590Brak uwag.

 0  543 491 52Element nie występuje. 7  1

3554590 3554591

 0  622 543 79 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w dobrym stanie 

technicznym, przypadek oznakowania odchylonego od pionu (A-5, A-11a, 

B-33 w pik. 0+055km). Istniejące elementy oznakowania poziomego w 

stanie technicznym bardzo dobrym.

 8  1

3554591 3554592W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  838 622 216 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w dobrym stanie 

technicznym, przypadek oznakowania odchylonego od pionu (A-5, A-11a, 

B-33 w pik. 0+037km) oraz wyeksploatowanego (B-33 w pik. 0+037km). 

Istniejące elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 9  1

3554592 3554593W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.

 0  887 838 49 5,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie 

technicznym bardzo dobrym, brak oznakowania poziomego.

 10  1

3554593 3554594Brak uwag.

 0  920 887 33 5,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie 

technicznym bardzo dobrym, brak oznakowania poziomego.

 11  1

3554594 3554595Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  987 920 67 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (próg podrzutowy z prefabrykatów 

oraz barierki) w stanie technicznym dobrym, przypadek oznakowania 

przesłoniętego przez roślinność (A-11a w pik. 0+002km) oraz 

wyeksploatowanego (B-33 w pik. 0+002km)

 12  1

3554595 3554596W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.

 0  1 011 987 24 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym dobrym, brak 

oznakowania poziomego.

 13  1

3554596 3554597Brak uwag.

 0  1 046 1 011 35Element nie występuje. 14  1

3554597 3554598
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 142 1 046 96 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym bardzo dobrym, 

brak oznakowania poziomego.

 15  1

3554598 3554577Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  75 0 75 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554578 3554579Brak uwag.

 0  217 75 142 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554579 3554580Brak uwag.

 0  272 217 55 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554580 3554583Brak uwag.

 0  300 272 28 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554583 3554585Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  377 300 77 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554585 3554589Brak uwag.

 0  491 377 114 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554589 3554590Brak uwag.

 0  543 491 52 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554590 3554591Brak uwag.

 0  622 543 79 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 8  1

3554591 3554592Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  838 622 216 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 9  1

3554592 3554593Brak uwag.

 0  887 838 49 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 10  1

3554593 3554594Brak uwag.

 0  920 887 33 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 11  1

3554594 3554595Brak uwag.

 0  987 920 67 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 12  1

3554595 3554596Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 011 987 24 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 13  1

3554596 3554597Brak uwag.

 0  1 046 1 011 35 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 14  1

3554597 3554598Brak uwag.

 0  1 142 1 046 96 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 15  1

3554598 3554577Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  75 0 75 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554578 3554579W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  217 75 142 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554579 3554580W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  272 217 55 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554580 3554583W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  300 272 28 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554583 3554585W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  377 300 77 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554585 3554589W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  491 377 114 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 6  1

3554589 3554590W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  543 491 52 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 7  1

3554590 3554591W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  622 543 79 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 8  1

3554591 3554592W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  838 622 216 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 9  1

3554592 3554593W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  887 838 49 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 10  1

3554593 3554594W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  920 887 33 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 11  1

3554594 3554595W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  987 920 67 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 12  1

3554595 3554596W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 011 987 24 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 13  1

3554596 3554597W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 046 1 011 35 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 14  1

3554597 3554598W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 142 1 046 96 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 15  1

3554598 3554577W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  75 0 75 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554578 3554579Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  217 75 142 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554579 3554580Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  272 217 55 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554580 3554583Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  300 272 28 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554583 3554585Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  377 300 77 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554585 3554589Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  491 377 114 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554589 3554590Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  543 491 52 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554590 3554591Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  622 543 79 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554591 3554592Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 8



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  838 622 216 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 9  1

3554592 3554593Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 9



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  887 838 49 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 10  1

3554593 3554594Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 10



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  920 887 33 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 11  1

3554594 3554595Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 11



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  987 920 67 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 12  1

3554595 3554596Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 12



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 011 987 24 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 13  1

3554596 3554597Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 13



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 046 1 011 35 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 14  1

3554597 3554598Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 14



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 142 1 046 96 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 15  1

3554598 3554577Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 15



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  75 0 75 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554578 3554579Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  217 75 142 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554579 3554580Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  272 217 55 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554580 3554583Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  300 272 28 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554583 3554585Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  377 300 77 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554585 3554589Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  491 377 114 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554589 3554590Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  543 491 52 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554590 3554591Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  622 543 79 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554591 3554592Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 8



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  838 622 216 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 9  1

3554592 3554593Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 9



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  887 838 49 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 10  1

3554593 3554594Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 10



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  920 887 33 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 11  1

3554594 3554595Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 11



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  987 920 67 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 12  1

3554595 3554596Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 12



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 011 987 24 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 13  1

3554596 3554597Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 13



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 046 1 011 35 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 14  1

3554597 3554598Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 14



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 142 1 046 96 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 15  1

3554598 3554577Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 15



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,56

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  75 0 75 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554578 3554579Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  217 75 142 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 2  1

3554579 3554580Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  272 217 55 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554580 3554583Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,56

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  300 272 28 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554583 3554585Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  377 300 77 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554585 3554589Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  491 377 114 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 6  1

3554589 3554590Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  543 491 52 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 7  1

3554590 3554591Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,56

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  622 543 79 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 8  1

3554591 3554592Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  838 622 216 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 9  1

3554592 3554593Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  887 838 49 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 10  1

3554593 3554594Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,56

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  920 887 33 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 11  1

3554594 3554595Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  987 920 67 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 12  1

3554595 3554596Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 011 987 24 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 13  1

3554596 3554597Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,56

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 046 1 011 35 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 14  1

3554597 3554598Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 142 1 046 96 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 15  1

3554598 3554577Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  75 0 75 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554578 3554579Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  217 75 142 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 2  1

3554579 3554580Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  272 217 55 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 3  1

3554580 3554583Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  300 272 28 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 4  1

3554583 3554585Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  377 300 77 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 5  1

3554585 3554589Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  491 377 114 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 6  1

3554589 3554590Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  543 491 52 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 7  1

3554590 3554591Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  622 543 79 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na stan nawierzchni. 8  1

3554591 3554592Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  838 622 216 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 9  1

3554592 3554593Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  887 838 49 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 10  1

3554593 3554594Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  920 887 33 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 11  1

3554594 3554595Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  987 920 67 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 12  1

3554595 3554596Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  1 011 987 24 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 13  1

3554596 3554597Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150456W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 142estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 046 1 011 35 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 14  1

3554597 3554598Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  1 142 1 046 96 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 15  1

3554598 3554577Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 7



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150457W - P5/2021/01

G1504571405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 918

3554500 3554463
Północna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,33

4,56

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 918

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,33 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,46Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,41

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,56

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,46

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  179  179 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Nierówności. Stan techniczny 

bardzo dobry. Krawężniki betonowe - pojedyncze uszkodzenia.

3554500 3554499Brak uwag.

 5,00  0  156  335 179 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Nierówności. Stan techniczny 

bardzo dobry. Krawężniki betonowe - brak widocznych uszkodzeń.

3554499 3554498Brak uwag.

 5,00  0  201  536 335 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Nierówności. Stan techniczny 

bardzo dobry. Krawężniki betonowe - brak widocznych uszkodzeń.

3554498 3554497Brak uwag.

 5,00  0  40  576 536 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Nierówności. Stan techniczny 

bardzo dobry. Krawężniki betonowe - brak widocznych uszkodzeń.

3554497 3554479Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,46

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  54  630 576 5  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Nierówności. Stan techniczny 

bardzo dobry. Krawężniki betonowe - brak widocznych uszkodzeń.

3554479 3554469Brak uwag.

 4,00  0  71  701 630 6  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze spękania i ubytki. 

Stan techniczny dobry.

3554469 3554468Brak uwag.

 4,00  0  113  814 701 7  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze spękania i ubytki. 

Stan techniczny dobry.

3554468 3554390Brak uwag.

 2,00  0  17  831 814 8  2 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, zapadnięcia, lokalne 

wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554466 3554465W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,46

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  87  918 831 9  2 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, zapadnięcia, lokalne 

wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554465 3554463W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150457W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554466 - 3554465 Odcinek: 3554465 - 3554463Pikietaż lokalny: [ 2 ] Pikietaż lokalny: [ 53 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  179 0 179 1  1

3554500 3554499Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 5,00 Chodnik obustronny (lokalnie bezpiecznik prawostronny) wykonany z 

kostki prefabrykowanej, pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, 

wrastająca roślinność, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  335 179 156 2  1

3554499 3554498W okresie do połowy 2022 r. zaleca się oczyszczenie nawierzchni 

chodnika oraz obrzeży.

 5,00 Chodnik obustronny (lokalnie bezpiecznik prawostronny) wykonany z 

kostki prefabrykowanej, pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, 

lokalnie pozarastany trawą, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  536 335 201 3  1

3554498 3554497Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  576 536 40 4  1

3554497 3554479W okresie do połowy 2022 r. zaleca się oczyszczenie nawierzchni 

chodnika oraz obrzeży.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  630 576 54 5  1

3554479 3554469W okresie do połowy 2022 r. zaleca się oczyszczenie nawierzchni 

chodnika oraz obrzeży.

Element nie występuje.  0  701 630 71 6  1

3554469 3554468

Element nie występuje.  0  814 701 113 7  1

3554468 3554390
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  831 814 17 8  2

3554466 3554465

Element nie występuje.  0  918 831 87 9  2

3554465 3554463
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  179 0 179Element nie występuje. 1  1

3554500 3554499

 0  335 179 156Element nie występuje. 2  1

3554499 3554498

 0  536 335 201Element nie występuje. 3  1

3554498 3554497

 0  576 536 40Element nie występuje. 4  1

3554497 3554479

 0  630 576 54Element nie występuje. 5  1

3554479 3554469
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  701 630 71 4,00 Pobocze gruntowe ulepszone kruszywem, obustronne. Nierówności. Stan 

dobry.

 6  1

3554469 3554468Brak uwag.

 0  814 701 113 4,00 Pobocze gruntowe ulepszone kruszywem, obustronne. Nierówności. Stan 

dobry.

 7  1

3554468 3554390Brak uwag.

 0  831 814 17Element nie występuje. 8  2

3554466 3554465

 0  918 831 87Element nie występuje. 9  2

3554465 3554463
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  179 0 179 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

docelowo do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 1  1

3554500 3554499Brak uwag.

 0  335 179 156 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ścieki zanieczyszczone.

 2  1

3554499 3554498W ramach prac utrzymaniowych oczyścić ścieki.

 0  536 335 201 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ścieki zanieczyszczone.

 3  1

3554498 3554497W ramach prac utrzymaniowych oczyścić ścieki.

 0  576 536 40 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ścieki zanieczyszczone.

 4  1

3554497 3554479W ramach prac utrzymaniowych oczyścić ścieki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  630 576 54 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ścieki zanieczyszczone.

 5  1

3554479 3554469W ramach prac utrzymaniowych oczyścić ścieki.

 0  701 630 71 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę w 

strefę poboczy.

 6  1

3554469 3554468Brak uwag.

 0  814 701 113 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę w 

strefę poboczy.

 7  1

3554468 3554390Brak uwag.

 0  831 814 17Element nie występuje. 8  2

3554466 3554465

 0  918 831 87Element nie występuje. 9  2

3554465 3554463
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  179 0 179 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz wyniesione 

skrzyżowanie z kostki prefabrykowanej w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Istniejące elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym 

dobrym, częściowo zatarte.

 1  1

3554500 3554499W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odtworzyć zatarte elementy oznakowania poziomego.

 0  335 179 156 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz wyniesione 

skrzyżowania z kostki prefabrykowanej w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Istniejące elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym 

dobrym, częściowo zatarte.

 2  1

3554499 3554498W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odtworzyć zatarte elementy oznakowania poziomego.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  536 335 201 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz wyniesione 

skrzyżowania z kostki prefabrykowanej w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Istniejące elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym 

dobrym, częściowo zatarte.

 3  1

3554498 3554497W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odtworzyć zatarte elementy oznakowania poziomego.

 0  576 536 40 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz wyniesione 

skrzyżowanie z kostki prefabrykowanej w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Istniejące elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym 

dobrym, częściowo zatarte.

 4  1

3554497 3554479W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odtworzyć zatarte elementy oznakowania poziomego.

 0  630 576 54 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 5  1

3554479 3554469Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  701 630 71 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 6  1

3554469 3554468Brak uwag.

 0  814 701 113 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 7  1

3554468 3554390Brak uwag.

 0  831 814 17Element nie występuje. 8  2

3554466 3554465

 0  918 831 87Element nie występuje. 9  2

3554465 3554463
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  179 0 179 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554500 3554499Brak uwag.

 0  335 179 156 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554499 3554498Brak uwag.

 0  536 335 201 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554498 3554497Brak uwag.

 0  576 536 40 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554497 3554479Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  630 576 54 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554479 3554469Brak uwag.

 0  701 630 71 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554469 3554468Brak uwag.

 0  814 701 113 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554468 3554390Brak uwag.

 0  831 814 17Element nie występuje. 8  2

3554466 3554465

 0  918 831 87Element nie występuje. 9  2

3554465 3554463
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,72

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  179 0 179 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554500 3554499W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  335 179 156 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 2  1

3554499 3554498W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  536 335 201 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 3  1

3554498 3554497W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,72

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  576 536 40 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554497 3554479W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  630 576 54 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554479 3554469W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  701 630 71Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 6  1

3554469 3554468

 0  814 701 113Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 7  1

3554468 3554390
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,72

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  831 814 17 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 8  2

3554466 3554465W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  918 831 87 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 9  2

3554465 3554463W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,66

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  179 0 179 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554500 3554499Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  335 179 156 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554499 3554498Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  536 335 201 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554498 3554497Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  576 536 40 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554497 3554479Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,66

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  630 576 54 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554479 3554469Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  701 630 71 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554469 3554468Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  814 701 113 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554468 3554390Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  831 814 17 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 8  2

3554466 3554465Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,66

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  918 831 87 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 9  2

3554465 3554463Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,43

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  179 0 179 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554500 3554499Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  335 179 156 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554499 3554498Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  536 335 201 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554498 3554497Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,43

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  576 536 40 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554497 3554479Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  630 576 54 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554479 3554469Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  701 630 71 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554469 3554468Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,43

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  814 701 113 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554468 3554390Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  831 814 17 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 8  2

3554466 3554465Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,43

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  918 831 87 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 9  2

3554465 3554463Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  179 0 179 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554500 3554499Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  335 179 156 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554499 3554498Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  536 335 201 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554498 3554497Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  576 536 40 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554497 3554479Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  630 576 54 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554479 3554469Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  701 630 71 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 6  1

3554469 3554468Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  814 701 113 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 7  1

3554468 3554390Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  831 814 17 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 8  2

3554466 3554465Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  918 831 87 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 9  2

3554465 3554463Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  179 0 179 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554500 3554499Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  335 179 156 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554499 3554498Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  536 335 201 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554498 3554497Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  576 536 40 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554497 3554479Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  630 576 54 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554479 3554469Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  701 630 71 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 6  1

3554469 3554468W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  814 701 113 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554468 3554390W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150457W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 918estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  831 814 17 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 8  2

3554466 3554465Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  918 831 87 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 9  2

3554465 3554463Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150458W - P5/2021/01

G1504581405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 94

3554568 3554605
Przerwana

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 94

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,33

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  94  94 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Na całym odcinku zapadnięcia i 

wyboje, nierówności, zmienna szerokość drogi, wzmocnienia kruszywem. 

Stan dopuszczalny.

3554568 3554605W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150458W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554568 - 3554605 Pikietaż lokalny: [ 20 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  94 0 94 1  1

3554568 3554605

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  94 0 94Element nie występuje. 1  1

3554568 3554605

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  94 0 94Element nie występuje. 1  1

3554568 3554605

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  94 0 94 3,00 Istniejący element oznakowania pionowego - znak D-4a w pik. 0+022 km 

zbyt nisko osadzony, przesłonięty przez roślinność oraz wyblakły.

 1  1

3554568 3554605W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany znak wraz ze słupkiem.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



Droga Nr: 150458W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554568 - 3554605

Oznakowanie umocowane za nisko, wyblakłe, przesłonięte.

Pikietaż lokalny: [ 20 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  94 0 94 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554568 3554605Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  94 0 94 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementów oznakowania, nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 1  1

3554568 3554605W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  94 0 94 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554568 3554605Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  94 0 94 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554568 3554605Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  94 0 94 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554568 3554605Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150458W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  94 0 94 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554568 3554605Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150459W - P5/2021/01

G1504591405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 372

3554010 3554580
Przyszłości

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

5,00

4,82

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 372

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 5,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  5,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,82

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  109  109 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Krawężniki betonowe - brak widocznych uszkodzeń.

3554010 3554568Brak uwag.

 5,00  0  89  198 109 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Krawężniki betonowe - brak widocznych uszkodzeń. Zatoki postojowe z 

kostki prefabrykowanej bez uwag.

3554568 3554567Brak uwag.

 5,00  0  82  280 198 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Krawężniki betonowe - brak widocznych uszkodzeń.

3554567 3554581Brak uwag.

 5,00  0  92  372 280 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Krawężniki betonowe - brak widocznych uszkodzeń.

3554581 3554580Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  109 0 109 1  1

3554010 3554568Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 0  198 109 89 2  1

3554568 3554567Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 0  280 198 82 3  1

3554567 3554581Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 0  372 280 92 4  1

3554581 3554580Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  109 0 109Element nie występuje. 1  1

3554010 3554568

 0  198 109 89Element nie występuje. 2  1

3554568 3554567

 0  280 198 82Element nie występuje. 3  1

3554567 3554581

 0  372 280 92Element nie występuje. 4  1

3554581 3554580

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  109 0 109 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody ściekiem wzdłuż 

krawężnika, docelowo do wpustów ulicznych, bez uwag.

 1  1

3554010 3554568Brak uwag.

 0  198 109 89 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody ściekiem wzdłuż 

krawężnika, docelowo do wpustów ulicznych, bez uwag.

 2  1

3554568 3554567Brak uwag.

 0  280 198 82 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody ściekiem wzdłuż 

krawężnika, docelowo do wpustów ulicznych, bez uwag.

 3  1

3554567 3554581Brak uwag.

 0  372 280 92 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody ściekiem wzdłuż 

krawężnika, docelowo do wpustów ulicznych, bez uwag.

 4  1

3554581 3554580Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  109 0 109 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz wyniesione 

skrzyżowanie z kostki prefabrykowanej w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554010 3554568Brak uwag.

 0  198 109 89 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 2  1

3554568 3554567Brak uwag.

 0  280 198 82 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 3  1

3554567 3554581Brak uwag.

 0  372 280 92 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 4  1

3554581 3554580Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  109 0 109 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554010 3554568Brak uwag.

 0  198 109 89 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554568 3554567Brak uwag.

 0  280 198 82 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554567 3554581Brak uwag.

 0  372 280 92 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554581 3554580Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  109 0 109Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554010 3554568

 0  198 109 89Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 2  1

3554568 3554567

 0  280 198 82Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 3  1

3554567 3554581

 0  372 280 92Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 4  1

3554581 3554580

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  109 0 109 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554010 3554568Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  198 109 89 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554568 3554567Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  280 198 82 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554567 3554581Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  372 280 92 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554581 3554580Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  109 0 109 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554010 3554568Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  198 109 89 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554568 3554567Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  280 198 82 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554567 3554581Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  372 280 92 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554581 3554580Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  109 0 109 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554010 3554568Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  198 109 89 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554568 3554567Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  280 198 82 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554567 3554581Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  372 280 92 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554581 3554580Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  109 0 109 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554010 3554568Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  198 109 89 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554568 3554567W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  280 198 82 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554567 3554581W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150459W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 372estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  372 280 92 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554581 3554580W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150460W - P5/2021/01

G1504601405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 210

3554476 3554475
Pusta

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 210

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 210

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 0  40  40 0 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554476 3554475

 2,00  40  210  210 40 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554476 3554475W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150460W Zdjęcia dla części A

Brak drogi w terenie. Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554476 - 3554475 Odcinek: 3554476 - 3554475Pikietaż lokalny: [ 36 ] Pikietaż lokalny: [ 65 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 210chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  0  40 0 40 1  1

3554476 3554475

Element nie występuje.  40  210 40 210 1  1

3554476 3554475

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 210pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  40 0 40Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554476 3554475

 40  210 40 210Element nie występuje. 1  1

3554476 3554475

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 210ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  40 0 40Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554476 3554475

 40  210 40 210Element nie występuje. 1  1

3554476 3554475

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 210elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  40 0 40Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554476 3554475

 40  210 40 210 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, przekręcone tarcze (D-46/D-47 w pik. 0+200km).

 1  1

3554476 3554475W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 210warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  40 0 40Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554476 3554475

 40  210 40 210Element nie występuje. 1  1

3554476 3554475

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 210realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  40 0 40Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554476 3554475

 40  210 40 210 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554476 3554475W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 210

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  40 0 40Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554476 3554475

 40  210 40 210 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554476 3554475Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 210elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  40 0 40Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554476 3554475

 40  210 40 210 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554476 3554475Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 210

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  40 0 40Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554476 3554475

 40  210 40 210 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, niekompletność wymaganych 

elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), a także z 

uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554476 3554475Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150460W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 210estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  40 0 40Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554476 3554475

 40  210 40 210 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554476 3554475Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150461W - P5/2021/01

G1504611405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 555

3554455 3554454
Reymonta Władysława

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 555

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 555

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  555  555 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Na całym odcinku zapadnięcia i 

wyboje, nierówności, niejednorodny przekrój poprzeczny oraz zmienna 

szerokość drogi, wzmocnienia warstwą kruszywa. Stan dopuszczalny.

3554455 3554454W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150461W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554455 - 3554454 Pikietaż lokalny: [ 115 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 555chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  555 0 555 1  1

3554455 3554454

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 555pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  555 0 555Element nie występuje. 1  1

3554455 3554454

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 555ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  555 0 555Element nie występuje. 1  1

3554455 3554454

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 555elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  555 0 555 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 1  1

3554455 3554454Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 555warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  555 0 555 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554455 3554454Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 555realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  555 0 555 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554455 3554454W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 555

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  555 0 555 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554455 3554454Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 555elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  555 0 555 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554455 3554454Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 555

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  555 0 555 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554455 3554454Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150461W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 555estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  555 0 555 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554455 3554454Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150462W - P5/2021/01

G1504621405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 647

3554443 3554442
Rolna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,36

1,84

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 647

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,36 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,36Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,36

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,84

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 647

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,36

JEZDNIEA

A2

 0  240  240 0 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554443 3554442

 0,00  240  370  370 240 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, stan nieodpowiedni.

3554443 3554442Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 2,00  370  647  647 370 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Liczne zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa, lokalnie kostką prefabrykowaną, stan 

dopuszczalny.

3554443 3554442W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150462W Zdjęcia dla części A

Brak drogi w terenie. Zapadnięcia, nierówności, garb podłużny.

Odcinek: 3554443 - 3554442 Odcinek: 3554443 - 3554442

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554443 - 3554442Pikietaż lokalny: [ 250 ] Pikietaż lokalny: [ 255 ] Pikietaż lokalny: [ 545 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 647chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  0  240 0 240 1  1

3554443 3554442

Element nie występuje.  240  647 240 647 1  1

3554443 3554442
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 647pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  240 0 240Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554443 3554442

 240  647 240 647Element nie występuje. 1  1

3554443 3554442

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 647ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  240 0 240Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554443 3554442

 240  647 240 647Element nie występuje. 1  1

3554443 3554442

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 647elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  240 0 240Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554443 3554442

 240  647 240 647Element nie występuje. 1  1

3554443 3554442
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 647warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  240 0 240Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554443 3554442

 240  375 240 375Element nie występuje. 1  1

3554443 3554442

 375  647 375 647 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach oświetleniowych.

 1  1

3554443 3554442Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 647realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  240 0 240Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554443 3554442

 240  647 240 647 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554443 3554442W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 647

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,36

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  240 0 240Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554443 3554442

 240  370 240 370 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554443 3554442Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 370  647 370 647 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554443 3554442Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 647elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  240 0 240Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554443 3554442

 240  375 240 375 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554443 3554442Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 375  647 375 647 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554443 3554442Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 647

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  240 0 240Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554443 3554442

 240  647 240 647 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554443 3554442Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150462W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 647estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  240 0 240Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554443 3554442

 240  647 240 647 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554443 3554442Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150463W - P5/2021/01

G1504631405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 188

3554557 3554058
Ruczaj

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,92

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 188

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,66

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,92

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  106  106 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554557 3554056W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  8  114 106 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554056 3554558W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  38  152 114 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554558 3554561W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 0  36  188 152 4  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554561 3554058

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 150463W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554557 - 3554056 Odcinek: 3554056 - 3554558

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554558 - 3554561

Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554561 - 3554058

Pikietaż lokalny: [ 15 ] Pikietaż lokalny: [ 4 ] Pikietaż lokalny: [ 20 ]

Pikietaż lokalny: [ 1 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - strona lewa z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo 

dobry.

 0  50 0 50 1  1

3554557 3554056Brak uwag.

Element nie występuje.  50  106 50 106 1  1

3554557 3554056

Element nie występuje.  0  114 106 8 2  1

3554056 3554558

Element nie występuje.  0  152 114 38 3  1

3554558 3554561

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  0  188 152 36 4  1

3554561 3554058

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  106 0 106Element nie występuje. 1  1

3554557 3554056

 0  114 106 8Element nie występuje. 2  1

3554056 3554558

 0  152 114 38Element nie występuje. 3  1

3554558 3554561

 0  188 152 36Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 4  1

3554561 3554058

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  106 0 106Element nie występuje. 1  1

3554557 3554056

 0  114 106 8Element nie występuje. 2  1

3554056 3554558

 0  152 114 38Element nie występuje. 3  1

3554558 3554561

 0  188 152 36Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 4  1

3554561 3554058

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  106 0 106Element nie występuje. 1  1

3554557 3554056

 0  114 106 8Element nie występuje. 2  1

3554056 3554558

 0  152 114 38Element nie występuje. 3  1

3554558 3554561

 0  188 152 36Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 4  1

3554561 3554058

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  106 0 106 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554557 3554056Brak uwag.

 0  114 106 8 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554056 3554558Brak uwag.

 0  152 114 38 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554558 3554561Brak uwag.

 0  188 152 36Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 4  1

3554561 3554058

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  106 0 106 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554557 3554056W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  114 106 8 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554056 3554558W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  152 114 38 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554558 3554561W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  188 152 36Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 4  1

3554561 3554058

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,70

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  106 0 106 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554557 3554056Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,70

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  114 106 8 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554056 3554558Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,70

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  152 114 38 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554558 3554561Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  188 152 36Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 4  1

3554561 3554058

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  106 0 106 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554557 3554056Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  114 106 8 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554056 3554558Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  152 114 38 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554558 3554561Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  188 152 36Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 4  1

3554561 3554058

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  106 0 106 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554557 3554056Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  114 106 8 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554056 3554558Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  152 114 38 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554558 3554561Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  188 152 36Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 4  1

3554561 3554058

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  106 0 106 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554557 3554056Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  114 106 8 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554056 3554558Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150463W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 188estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  152 114 38 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554558 3554561Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  188 152 36Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 4  1

3554561 3554058

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150464W - P5/2021/01

G1504641405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 211

3554417 3554421
Rzeczna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,66

4,10

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 211

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,66 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,66

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,10

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  85  85 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry.

3554417 3554420Brak uwag.

 5,00  0  126  211 85 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry.

3554420 3554421Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  85 0 85 1  1

3554417 3554420

Element nie występuje.  0  211 85 126 2  1

3554420 3554421

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  85 0 85 4,00 Pobocze obustronne, umocnione płytami ażurowymi, porost roślinności. 

Stan techniczny dobry.

 1  1

3554417 3554420W ramach prac utrzymaniowych kosić pobocza.

 0  211 85 126 4,00 Pobocze obustronne, umocnione płytami ażurowymi, porost roślinności. 

Stan techniczny dobry.

 2  1

3554420 3554421W ramach prac utrzymaniowych kosić pobocza.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  85 0 85 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 1  1

3554417 3554420Brak uwag.

 0  211 85 126 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 2  1

3554420 3554421Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  85 0 85Element nie występuje. 1  1

3554417 3554420

 0  211 85 126 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń BRD (lustro) w 

stanie technicznym dobrym. Tarcze znaków lokalnie przekręcone (D-40 w 

pik. 0+115 km). Brak elementów oznakowania poziomego.

 2  1

3554420 3554421W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawne umocowanie tarczy znaku D-40.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  85 0 85 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554417 3554420Brak uwag.

 0  211 85 126 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554420 3554421Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,40

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  85 0 85 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554417 3554420W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  211 85 126 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554420 3554421W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  85 0 85 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554417 3554420Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  211 85 126 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554420 3554421Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  85 0 85 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554417 3554420Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  211 85 126 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554420 3554421Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,40

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  85 0 85 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554417 3554420Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  211 85 126 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania (węzeł końcowy), a 

także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554420 3554421Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150464W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  85 0 85 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554417 3554420W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  211 85 126 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554420 3554421W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150465W - P5/2021/01

G1504651405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 978

3554017 3554553
Sadowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,94

2,42

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 978

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,94 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,94Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,02

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,42

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,94

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  30  30 0 1  1 Inne. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, zakładanych dla 

drogi, jako budowli.

3554017 3554557Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 2,00  30  428  428 30 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, garb podłużny, 

zmienna szerokość, wzmocnienia kruszywem i żużlem, stan 

dopuszczalny.

3554017 3554557W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  281  709 428 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, garb podłużny, 

zmienna szerokość, wzmocnienia kruszywem i żużlem, stan 

dopuszczalny.

3554557 3554560W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,94

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  269  978 709 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, garb podłużny, 

zmienna szerokość, wzmocnienia kruszywem i żużlem, stan 

dopuszczalny.

3554560 3554553W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150465W Zdjęcia dla części A

Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554017 - 3554557 Odcinek: 3554017 - 3554557

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554557 - 3554560

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554560 - 3554553

Pikietaż lokalny: [ 28 ] Pikietaż lokalny: [ 115 ] Pikietaż lokalny: [ 180 ]

Pikietaż lokalny: [ 60 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  360 0 360 1  1

3554017 3554557

 5,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 360  428 360 428 1  1

3554017 3554557Brak uwag.

Element nie występuje.  0  709 428 281 2  1

3554557 3554560

Element nie występuje.  0  978 709 269 3  1

3554560 3554553
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  428 0 428Element nie występuje. 1  1

3554017 3554557

 0  709 428 281Element nie występuje. 2  1

3554557 3554560

 0  978 709 269Element nie występuje. 3  1

3554560 3554553
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  428 0 428Element nie występuje. 1  1

3554017 3554557

 0  709 428 281Element nie występuje. 2  1

3554557 3554560

 0  978 709 269Element nie występuje. 3  1

3554560 3554553
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  428 0 428Element nie występuje. 1  1

3554017 3554557

 0  709 428 281Element nie występuje. 2  1

3554557 3554560

 0  978 709 269 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz wyniesione 

skrzyżowanie z kostki prefabrykowanej w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Tarcze znaków A-11a, B-33, T-1 w pik. 0+250 km przesłonięte 

przez roślinność.

 3  1

3554560 3554553W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się prześwietlić tarcze znaków.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  428 0 428Element nie występuje. 1  1

3554017 3554557

 0  709 428 281 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554557 3554560Brak uwag.

 0  978 709 269 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 3  1

3554560 3554553Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  428 0 428 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554017 3554557W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  709 428 281 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554557 3554560W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  978 709 269 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554560 3554553W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  428 0 428 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554017 3554557Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  709 428 281 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554557 3554560Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  978 709 269 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554560 3554553Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,69

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  428 0 428 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554017 3554557Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  709 428 281 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554557 3554560Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,69

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  978 709 269 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554560 3554553Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  428 0 428 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554017 3554557Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  709 428 281 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554557 3554560Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  978 709 269 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554560 3554553Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  428 0 428 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554017 3554557Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  709 428 281 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554557 3554560Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150465W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 978estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  978 709 269 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554560 3554553Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150466W - P5/2021/01

G1504661405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 390

3554511 3554859
Sienkiewicza Henryka

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 390

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,78

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  342  342 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, nałożone), 

odkształcenia strukturalne (nieszczelne spojenia technologiczne, spękania 

siatkowe, deformacje). Stan techniczny odpowiedni. Krawężnik betonowy, 

ubytki i deformacje.

3554511 3554526W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  48  390 342 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

spękania. Stan techniczny odpowiedni. Krawężnik betonowy, ubytki i 

deformacje.

3554526 3554859W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. Monitorować na 

bieżąco stan nawierzchni jezdni. Docelowo przeanalizować możliwość 

remontu nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 150466W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, nierówności.

Odcinek: 3554511 - 3554526 Odcinek: 3554526 - 3554859Pikietaż lokalny: [ 150 ] Pikietaż lokalny: [ 10 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona lewa z kostki prefabrykowanej, bez uwag. Chodnik - 

strona prawa z płyt betonowych, spękania, ubytki materiałowe, 

nierówności, uskoki. Stan ogólny rozwiązania dobry. Zanieczyszczony 

liśćmi.

 0  342 0 342 1  1

3554511 3554526W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

 4,00 Chodnik - po obu stronach jezdni z płyt betonowych, spękania, ubytki 

materiałowe, nierówności. Stan ogólny rozwiązania dobry.

 0  390 342 48 2  1

3554526 3554859W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  342 0 342Element nie występuje. 1  1

3554511 3554526

 0  390 342 48Element nie występuje. 2  1

3554526 3554859

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  342 0 342 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników,

 zapadnięcia, zanieczyszczenia utrudniające prawidłowe odprowadzenie 

wody, lokalnie zastoiska wody w pasie jezdni.

 1  1

3554511 3554526Monitorować warunki odwodnienia drogi. W okresie do połowy 2022 r. 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  390 342 48 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników. Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, zastoiska wody w pasie jezdni.

 2  1

3554526 3554859Monitorować warunki odwodnienia drogi. W okresie do połowy 2022 r. 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



Droga Nr: 150466W Zdjęcia dla części D

Odcinek: 3554511 - 3554526

Widoczne zastoiska wody.

Odcinek: 3554526 - 3554859

Widoczne zastoiska wody.

Pikietaż lokalny: [ 5 ]Pikietaż lokalny: [ 25 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,88

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  342 0 342 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Tarcze znaków nieznacznie zanieczyszczone (A-7 w pik. 

0+037km, A-5 w pik. 0+325km).

 1  1

3554511 3554526W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić tarcze znaków.

 0  390 342 48 3,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

odpowiednim. Przypadek oznakowania przekręconego (A-5 w pik. 

0+015km) oraz zanieczyszczonego i wyeksploatowanego (A-7 w pik. 

0+025km).

 2  1

3554526 3554859W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



Droga Nr: 150466W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554526 - 3554859

Oznakowanie A-7 zanieczyszczone, wyeksploatowane.

Pikietaż lokalny: [ 22 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  342 0 342 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554511 3554526Brak uwag.

 0  390 342 48 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554526 3554859Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  342 0 342 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554511 3554526W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  390 342 48 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554526 3554859W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  342 0 342 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554511 3554526Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  390 342 48 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554526 3554859Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  342 0 342 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554511 3554526Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  390 342 48 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554526 3554859Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  342 0 342 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554511 3554526Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  390 342 48 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 2  1

3554526 3554859Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150466W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 390estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  342 0 342 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554511 3554526Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  390 342 48 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 2  1

3554526 3554859Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150467W - P5/2021/01

G1504671405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 285

3554465 3554464
Skromna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 285
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  285  285 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, lokalne 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554465 3554464W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150467W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554465 - 3554464 Pikietaż lokalny: [ 60 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  285 0 285 1  1

3554465 3554464
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  285 0 285Element nie występuje. 1  1

3554465 3554464
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  285 0 285Element nie występuje. 1  1

3554465 3554464
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  285 0 285Element nie występuje. 1  1

3554465 3554464
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  285 0 285 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554465 3554464Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  285 0 285 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554465 3554464W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  285 0 285 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554465 3554464Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  285 0 285 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554465 3554464Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  285 0 285 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554465 3554464Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150467W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  285 0 285 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554465 3554464Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150468W - P5/2021/01

G1504681405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 796

3554423 3554548
Słowackiego Juliusza

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,65

4,76

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 796

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,65 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,77Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,70

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,76

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  103  103 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan techniczny bardzo 

dobry. Krawężniki betonowe bez istotnych uszkodzeń.

3554423 3554535W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 5,00  0  96  199 103 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan techniczny bardzo 

dobry. Krawężniki betonowe bez istotnych uszkodzeń.

3554535 3554534W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 5,00  0  97  296 199 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan techniczny bardzo 

dobry. Krawężniki betonowe bez istotnych uszkodzeń.

3554534 3554533W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  146  442 296 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan techniczny 

bardzo dobry. Krawężniki betonowe bez istotnych uszkodzeń.

3554533 3554545W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 5,00  0  56  498 442 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan techniczny bardzo 

dobry. Krawężniki betonowe bez istotnych uszkodzeń.

3554545 3554546W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 5,00  0  113  611 498 6  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan techniczny 

bardzo dobry. Krawężniki betonowe bez istotnych uszkodzeń.

3554546 3554547W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  185  796 611 7  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Lokalne ubytki materiałowe, 

nierówności. Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554547 3554548W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, punktowo pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  103 0 103 1  1

3554423 3554535Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, punktowo pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  199 103 96 2  1

3554535 3554534Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, punktowo pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  296 199 97 3  1

3554534 3554533Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, punktowo pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  442 296 146 4  1

3554533 3554545Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni. Oczyścić 

chodnik.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, punktowo pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  498 442 56 5  1

3554545 3554546Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni. Oczyścić 

chodnik.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, punktowo pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  611 498 113 6  1

3554546 3554547Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni. Oczyścić 

chodnik.

 4,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych, pojedyncze ubytki 

materiału, spękania, uskoki oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  796 611 185 7  1

3554547 3554548Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni. Oczyścić 

chodnik.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  103 0 103Element nie występuje. 1  1

3554423 3554535

 0  199 103 96Element nie występuje. 2  1

3554535 3554534

 0  296 199 97Element nie występuje. 3  1

3554534 3554533

 0  442 296 146Element nie występuje. 4  1

3554533 3554545

 0  498 442 56Element nie występuje. 5  1

3554545 3554546

 0  611 498 113Element nie występuje. 6  1

3554546 3554547

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  796 611 185Element nie występuje. 7  1

3554547 3554548
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  103 0 103 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), lokalne zanieczyszczenia ścieków.

 1  1

3554423 3554535Monitorować warunki odwodnienia drogi. W ramach prac utrzymaniowych 

oczyścić ścieki.

 0  199 103 96 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), lokalne zanieczyszczenia ścieków, 

pojedyncze zastoiska wody.

 2  1

3554535 3554534Monitorować warunki odwodnienia drogi. W ramach prac utrzymaniowych 

oczyścić ścieki.

 0  296 199 97 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), lokalne zanieczyszczenia ścieków.

 3  1

3554534 3554533Monitorować warunki odwodnienia drogi. W ramach prac utrzymaniowych 

oczyścić ścieki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  442 296 146 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), lokalne zanieczyszczenia ścieków.

 4  1

3554533 3554545Monitorować warunki odwodnienia drogi. W ramach prac utrzymaniowych 

oczyścić ścieki.

 0  498 442 56 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), lokalne zanieczyszczenia ścieków.

 5  1

3554545 3554546Monitorować warunki odwodnienia drogi. W ramach prac utrzymaniowych 

oczyścić ścieki.

 0  611 498 113 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), lokalne zanieczyszczenia ścieków, 

pojedyncze zastoiska wody.

 6  1

3554546 3554547Monitorować warunki odwodnienia drogi. W ramach prac utrzymaniowych 

oczyścić ścieki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  796 611 185 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), lokalne zastoiska wody w pasie jezdni. 

Zanieczyszczona strefa przykrawężnikowa.

 7  1

3554547 3554548Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W ramach prac utrzymaniowych 

oczyścić strefę przykrawężnikową jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,46

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  103 0 103 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 1  1

3554423 3554535Brak uwag.

 0  199 103 96 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (próg zwalniający) w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 2  1

3554535 3554534Brak uwag.

 0  296 199 97 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania pomalowanego (B-33 w pik. 0+015km) 

oraz oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku do przejścia dla 

pieszych w pik. 0+077km. Istniejące elementy oznakowania poziomego 

oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (próg zwalniający, bariery 

wygradzające) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 3  1

3554534 3554533W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania, oczyścić 

pomalowaną tarczę.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,46

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  442 296 146 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadki oznakowania zanieczyszczonego (D-15 w pik. 

0+052km, D-1 w pik. 0+102km), odchylonego od pionu oraz oznakowania 

D-6 umocowanego błędnie w stosunku do przejścia dla pieszych w pik. 

0+003km, 0+020km. Istniejące elementy oznakowania poziomego oraz 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu (próg zwalniający, bariery 

wygradzające) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 4  1

3554533 3554545W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, oczyścić 

zanieczyszczone tarcze.

 0  498 442 56 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (bariery wygradzające) w stanie technicznym 

bardzo dobrym.

 5  1

3554545 3554546Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,46

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  611 498 113 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (próg zwalniający) w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 6  1

3554546 3554547Brak uwag.

 0  796 611 185 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania wyeksploatowanego (A-7 w pik. 

0+013km) oraz przekręconej tarczy (A-7 w pik. 0+168km). Istniejące 

elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 7  1

3554547 3554548W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  103 0 103 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554423 3554535Brak uwag.

 0  199 103 96 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554535 3554534Brak uwag.

 0  296 199 97 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554534 3554533Brak uwag.

 0  442 296 146 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554533 3554545Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  498 442 56 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554545 3554546Brak uwag.

 0  611 498 113 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554546 3554547Brak uwag.

 0  796 611 185 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554547 3554548Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,46

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  103 0 103 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. 

Zalecenia dotyczące elementów oznakowania zostały wykonane.

 1  1

3554423 3554535W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  199 103 96 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. 

Zalecenia dotyczące elementów oznakowania zostały wykonane.

 2  1

3554535 3554534W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  296 199 97 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554534 3554533W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,46

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  442 296 146 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 4  1

3554533 3554545W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  498 442 56 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. 

Zalecenia dotyczące elementów oznakowania zostały wykonane.

 5  1

3554545 3554546W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  611 498 113 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. 

Zalecenia dotyczące elementów oznakowania zostały wykonane.

 6  1

3554546 3554547W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,46

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  796 611 185 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 7  1

3554547 3554548W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  103 0 103 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554423 3554535Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  199 103 96 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554535 3554534Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  296 199 97 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554534 3554533Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  442 296 146 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554533 3554545Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  498 442 56 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554545 3554546Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  611 498 113 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554546 3554547Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  796 611 185 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554547 3554548Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  103 0 103 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554423 3554535Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  199 103 96 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554535 3554534Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  296 199 97 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554534 3554533Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  442 296 146 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554533 3554545Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  498 442 56 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554545 3554546Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  611 498 113 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554546 3554547Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  796 611 185 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554547 3554548Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  103 0 103 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554423 3554535Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  199 103 96 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554535 3554534Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  296 199 97 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554534 3554533Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  442 296 146 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554533 3554545Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,77

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  498 442 56 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554545 3554546Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  611 498 113 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 6  1

3554546 3554547Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  796 611 185 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 7  1

3554547 3554548Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  103 0 103 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554423 3554535Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  199 103 96 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554535 3554534Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  296 199 97 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554534 3554533Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  442 296 146 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554533 3554545Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150468W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 796estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  498 442 56 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554545 3554546Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  611 498 113 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 6  1

3554546 3554547Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  796 611 185 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 7  1

3554547 3554548Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150469W - P5/2021/01

G1504691405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 630

3554447 3554446
Sobieskiego Jana

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 630

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,88

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 630

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  630  630 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i destruktu, stan dopuszczalny.

3554447 3554446W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150469W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554447 - 3554446 Pikietaż lokalny: [ 385 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 630chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  630 0 630 1  1

3554447 3554446

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 630pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  630 0 630Element nie występuje. 1  1

3554447 3554446

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 630ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  630 0 630Element nie występuje. 1  1

3554447 3554446

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 630elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  630 0 630Element nie występuje. 1  1

3554447 3554446

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 630warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  260 0 260Element nie występuje. 1  1

3554447 3554446

 260  630 260 630 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554447 3554446Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 630realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  630 0 630 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554447 3554446W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 630

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  630 0 630 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554447 3554446Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 630elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  630 0 630 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi. Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na niekompletność elementów 

oświetlenia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania 

użytkowników drogi.

 1  1

3554447 3554446Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 630

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  630 0 630 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554447 3554446Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150469W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 630estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  630 0 630 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554447 3554446Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150470W - P5/2021/01

G1504701405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 724

3554520 3554646
Spacerowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,29

3,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 724

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,29 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,35Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,01

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,35

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  190  190 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554520 3554530W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 3,00  0  165  355 190 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

spękania, nierówności. Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni 

jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, 

lokalnie pozarastany trawą. Zaniżenia nawierzchni tworzące zastoiska 

wody.

3554530 3554531W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,35

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  33  388 355 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

spękania, nierówności. Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni 

jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, 

lokalnie pozarastany trawą. Zaniżenia nawierzchni tworzące zastoiska 

wody.

3554531 3554532W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 3,00  0  114  502 388 4  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

spękania, nierówności. Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni 

jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, 

lokalnie pozarastany trawą. Zaniżenia nawierzchni tworzące zastoiska 

wody.

3554532 3554533W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,35

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  222  724 502 5  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

uszkodzenia. Parking prawostronny z kostki prefabrykowanej w bardzo 

dobrym stanie technicznym.

3554533 3554646Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



Droga Nr: 150470W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki.

Odcinek: 3554520 - 3554530 Odcinek: 3554530 - 3554531

Nierówności, ubytki, zastoiska wody.

Odcinek: 3554531 - 3554532

Nierówności, ubytki, zastoiska wody.

Odcinek: 3554532 - 3554533

Pikietaż lokalny: [ 15 ] Pikietaż lokalny: [ 30 ] Pikietaż lokalny: [ 5 ]

Pikietaż lokalny: [ 35 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,82

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych. Pojedyncze 

ubytki materiałowe, spękania, odkształcenia, uskoki, zapadnięcia 

nawierzchni, porosty roślinności, zanieczyszczenia. Stan techniczny 

odpowiedni.

 0  190 0 190 1  1

3554520 3554530Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża. Oczyścić chodnik z liści.

 3,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych. Pojedyncze 

ubytki materiałowe, spękania, odkształcenia, uskoki, zapadnięcia 

nawierzchni, porosty roślinności, zanieczyszczenia. Stan techniczny 

odpowiedni.

 0  355 190 165 2  1

3554530 3554531Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża. Oczyścić chodnik z liści.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,82

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych. Pojedyncze 

ubytki materiałowe, spękania, uskoki, porosty roślinności. Stan techniczny 

dobry.

 0  388 355 33 3  1

3554531 3554532Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

 4,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych. Pojedyncze 

ubytki materiałowe, spękania, uskoki, porosty roślinności. Stan techniczny 

dobry. Zanieczyszczony liścmi.

 0  502 388 114 4  1

3554532 3554533Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża. Oczyścić chodnik z liści.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,82

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. 

Stan techniczny bardzo dobry.

 0  724 502 222 5  1

3554533 3554646Brak uwag.
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Droga Nr: 150470W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554520 - 3554530

Nierówności, ubytki, zanieczyszczenia.

Odcinek: 3554530 - 3554531

Nierówności, ubytki, zanieczyszczenia.

Pikietaż lokalny: [ 35 ] Pikietaż lokalny: [ 20 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  190 0 190Element nie występuje. 1  1

3554520 3554530

 0  355 190 165Element nie występuje. 2  1

3554530 3554531

 0  388 355 33Element nie występuje. 3  1

3554531 3554532

 0  502 388 114Element nie występuje. 4  1

3554532 3554533

 0  724 502 222Element nie występuje. 5  1

3554533 3554646
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,83

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  190 0 190Element nie występuje. 1  1

3554520 3554530

 0  355 190 165 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników. Pojedyncze deformacje w strefie 

nawierzchni jezdni utrudniające prawidłowe odprowadzenie wody, 

zastoiska wody w pasie jezdni. Stan techniczny odpowiedni.

 2  1

3554530 3554531Monitorować warunki odwodnienia drogi. W okresie do połowy 2022 r. 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,83

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  388 355 33 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników. Pojedyncze deformacje w strefie 

nawierzchni jezdni utrudniające prawidłowe odprowadzenie wody, 

zastoiska wody w pasie jezdni. Stan techniczny odpowiedni.

 3  1

3554531 3554532Monitorować warunki odwodnienia drogi. W okresie do połowy 2022 r. 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  502 388 114 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników. Pojedyncze deformacje w strefie 

nawierzchni jezdni utrudniające prawidłowe odprowadzenie wody, 

zastoiska wody w pasie jezdni. Stan techniczny odpowiedni.

 4  1

3554532 3554533Monitorować warunki odwodnienia drogi. W okresie do połowy 2022 r. 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,83

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  724 502 222 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 5  1

3554533 3554646W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.
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Droga Nr: 150470W Zdjęcia dla części D

Odcinek: 3554530 - 3554531

Uszkodzenia nawierzchni, zastoiska wody.

Odcinek: 3554531 - 3554532

Uszkodzenia nawierzchni, zastoiska wody.

Odcinek: 3554532 - 3554533

Uszkodzenia nawierzchni, zastoiska wody.

Pikietaż lokalny: [ 30 ]Pikietaż lokalny: [ 5 ]Pikietaż lokalny: [ 48 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,16

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  190 0 190 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Brak elementów oznakowania poziomego.

 1  1

3554520 3554530Brak uwag.

 0  355 190 165 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 2  1

3554530 3554531Brak uwag.

 0  388 355 33Element nie występuje. 3  1

3554531 3554532

 0  502 388 114 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 4  1

3554532 3554533Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,16

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  724 502 222 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, lokalnie wyeksploatowane (B-36 w pik. 0+005km), przekręcone 

(D-18, T-3c w pik. 0+010km) oraz zanieczyszczone (A-5 w pik. 0+200km). 

Istniejące elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 5  1

3554533 3554646W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, oczyścić 

tarczę, wymienić wyeksploatowany element.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  190 0 190 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554520 3554530Brak uwag.

 0  355 190 165 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554530 3554531Brak uwag.

 0  388 355 33 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554531 3554532Brak uwag.

 0  502 388 114 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554532 3554533Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  724 502 222 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554533 3554646Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,74

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  190 0 190 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

chodnika, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554520 3554530W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  355 190 165 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące warunków 

odwodnienia nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 2  1

3554530 3554531W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  388 355 33 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące warunków 

odwodnienia nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 3  1

3554531 3554532W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,74

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  502 388 114 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące warunków 

odwodnienia nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 4  1

3554532 3554533W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  724 502 222 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554533 3554646W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,35

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  190 0 190 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554520 3554530Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,35

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  355 190 165 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554530 3554531Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,35

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  388 355 33 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554531 3554532Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,35

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  502 388 114 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554532 3554533Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  724 502 222 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554533 3554646Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,61

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  190 0 190 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554520 3554530Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  355 190 165 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554530 3554531Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,61

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  388 355 33 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554531 3554532Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,61

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  502 388 114 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554532 3554533Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

 0  724 502 222 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554533 3554646Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  190 0 190 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez istotnych zastrzeżeń.

 1  1

3554520 3554530Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  355 190 165 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez istotnych zastrzeżeń.

 2  1

3554530 3554531Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  388 355 33 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez istotnych zastrzeżeń.

 3  1

3554531 3554532Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  502 388 114 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez istotnych zastrzeżeń.

 4  1

3554532 3554533Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  724 502 222 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 5  1

3554533 3554646Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,04

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  190 0 190 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce, pomalowane wygrodzenia oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554520 3554530Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  355 190 165 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554530 3554531W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150470W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 724estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,04

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  388 355 33 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554531 3554532W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  502 388 114 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554532 3554533W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  724 502 222 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554533 3554646Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150471W - P5/2021/01

G1504711405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 296

3554388 3554389
Spokojna

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 296

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  296  296 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554388 3554389W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150471W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554388 - 3554389 Pikietaż lokalny: [ 95 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  296 0 296 1  1

3554388 3554389

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  296 0 296Element nie występuje. 1  1

3554388 3554389

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  296 0 296Element nie występuje. 1  1

3554388 3554389

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  296 0 296Element nie występuje. 1  1

3554388 3554389

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  296 0 296 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554388 3554389Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  296 0 296 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554388 3554389W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  296 0 296 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554388 3554389Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  296 0 296 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554388 3554389Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  296 0 296 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554388 3554389Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150471W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  296 0 296 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554388 3554389Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150472W - P5/2021/01

G1504721405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 192

3554536 3554532
Spółdzielcza

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,20

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 192

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,20 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,20

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 192

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  192  192 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężniki 

betonowe wtopione - brak widocznych uszkodzeń.

3554536 3554532Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 192chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  192 0 192 1  1

3554536 3554532
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 192pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  192 0 192 5,00 Pobocze obustronne wzmocnione warstwą kruszywa, lokalne 

nierówności, stan bardzo dobry.

 1  1

3554536 3554532Brak

 uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 192ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  192 0 192 2,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do strefy 

pobocza. Stan bez uwag.

 1  1

3554536 3554532Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 192elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  192 0 192 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Oznakowanie A-7 w pik. 0+175km umocowane za nisko.

 1  1

3554536 3554532W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 192warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  192 0 192 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554536 3554532Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 192realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  192 0 192 5,00 Realizacja zaleceń z poprzedniego przeglądu została wykonana. 1  1

3554536 3554532Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 192

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  192 0 192 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554536 3554532Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 192elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  192 0 192 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554536 3554532Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 192

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  192 0 192 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554536 3554532Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150472W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 192estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  192 0 192 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554536 3554532Brak istotnych uwag i zaleceń.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150473W - P5/2021/01

G1504731405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 319

3554541 3554546
Starodęby

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,87

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 319
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,20
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,87

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  141  141 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, nierówności), 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, ubytki i spękania, lokalnie pozarastany 

trawą, w stanie dostatecznym.

3554541 3554009W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  12  153 141 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, nierówności), 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, ubytki i spękania, lokalnie pozarastany 

trawą, w stanie dostatecznym.

3554009 3554543W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  166  319 153 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, nierówności), 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, ubytki i spękania, lokalnie pozarastany 

trawą, w stanie dostatecznym.

3554543 3554546W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



Droga Nr: 150473W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554541 - 3554009 Odcinek: 3554009 - 3554543

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554543 - 3554546Pikietaż lokalny: [ 88 ] Pikietaż lokalny: [ 5 ] Pikietaż lokalny: [ 95 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry. 

Zanieczyszczony liśćmi.

 0  141 0 141 1  1

3554541 3554009W ramach prac utrzymaniowych oczyścić chodnik z liści.

 5,00 Chodnik lewostronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry. 

Zanieczyszczony liśćmi.

 0  153 141 12 2  1

3554009 3554543W ramach prac utrzymaniowych oczyścić chodnik z liści.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry. 

Zanieczyszczony liśćmi.

 0  319 153 166 3  1

3554543 3554546W ramach prac utrzymaniowych oczyścić chodnik z liści.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  141 0 141Element nie występuje. 1  1

3554541 3554009

 0  153 141 12Element nie występuje. 2  1

3554009 3554543

 0  319 153 166Element nie występuje. 3  1

3554543 3554546
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  141 0 141 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni oraz 

zanieczyszczenia strefy przykrawężnikowej utrudniające prawidłowy 

odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 1  1

3554541 3554009Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

 0  153 141 12 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni oraz 

zanieczyszczenia strefy przykrawężnikowej utrudniające prawidłowy 

odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 2  1

3554009 3554543Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  319 153 166 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni oraz 

zanieczyszczenia strefy przykrawężnikowej utrudniające prawidłowy 

odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 3  1

3554543 3554546Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne 

oczyszczenia oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów 

wyposażenia i składowych systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  141 0 141 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 1  1

3554541 3554009W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość uzpełnienia znaku D-1 tablicą T-6b.

 0  153 141 12Element nie występuje. 2  1

3554009 3554543

 0  319 153 166 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Zaniczyszczona tarcza znaku D-15 w pik. 0+130km, 

przypadek oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku do 

przejścia dla pieszych w pik.

 0+145km. Istniejące elementy oznakowania poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 3  1

3554543 3554546W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość uzpełnienia znaku D-1 tablicą T-6b. 

W ramach prac utrzymaniowych oczyścić tarczę znaków D-15, poprawić 

umocowanie oznakowania D-6.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  141 0 141 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554541 3554009Brak uwag.

 0  153 141 12 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554009 3554543Brak uwag.

 0  319 153 166 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554543 3554546Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  141 0 141 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554541 3554009W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  153 141 12 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim 

zakresie.

 2  1

3554009 3554543W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  319 153 166 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554543 3554546W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  141 0 141 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554541 3554009Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  153 141 12 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554009 3554543Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  319 153 166 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554543 3554546Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  141 0 141 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554541 3554009Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  153 141 12 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554009 3554543Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  319 153 166 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554543 3554546Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,48

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  141 0 141 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554541 3554009Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  153 141 12 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554009 3554543Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  319 153 166 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania nieznacznie obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak 

oznakowania P-17 w strefie oznakowania D-15 - pik. 0+130km).

 3  1

3554543 3554546Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  141 0 141 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554541 3554009W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  153 141 12 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554009 3554543W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150473W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 319estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  319 153 166 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554543 3554546W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150474W - P5/2021/01

G1504741405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 254

3554656 3554654
Stawy

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,80

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 254

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,80 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,80

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  254  254 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554656 3554654Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  254 0 254 1  1

3554656 3554654

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  254 0 254 4,00 Pobocze gruntowe obustronne, lokalnie wzmacniane kruszywem. Lokalne 

nierówności oraz porost roślinności. Stan techniczny dobry.

 1  1

3554656 3554654Monitorować na bieżąco stan pobocza.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  254 0 254 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi, bez uwag.

 1  1

3554656 3554654Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  254 0 254 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 1  1

3554656 3554654Rozważyć możliwość ustawienia znaku A-30 z tabliczką "Koniec 

nawierzchni utwardzonej".

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  254 0 254 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

– oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554656 3554654Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  254 0 254 5,00 Bez uwag. 1  1

3554656 3554654Brak zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  254 0 254 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554656 3554654Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  254 0 254 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554656 3554654Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  254 0 254 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554656 3554654Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150474W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  254 0 254 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554656 3554654Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150475W - P5/2021/01

G1504751405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 127

3554502 3554501
Szarych Szeregów

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 127

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,67

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  127  127 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554502 3554501W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się 

przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150475W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554502 - 3554501 Pikietaż lokalny: [ 78 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  127 0 127 1  1

3554502 3554501

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  127 0 127Element nie występuje. 1  1

3554502 3554501
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  127 0 127Element nie występuje. 1  1

3554502 3554501
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  127 0 127 4,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (słupki blokujące) 

w dobrym stanie technicznym.

 1  1

3554502 3554501Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  127 0 127 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554502 3554501Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  127 0 127 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554502 3554501W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  127 0 127 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554502 3554501Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  127 0 127 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554502 3554501Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  127 0 127 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

a także z uwagi na nieoznakowane słupy i elementy roślinności 

naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554502 3554501Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150475W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  127 0 127 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554502 3554501Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150476W - P5/2021/01

G1504761405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 543

3554425 3554427
Szczepkowskiego Jana

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,43

2,39

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 543

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,43 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,43Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,49

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,39

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,43

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  387  387 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554425 3554426W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 0,00  0  156  543 387 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, pojedyncze wzmocnienia kruszywem, stan nieodpowiedni.

3554426 3554427W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150476W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia, garb podłużny.

Odcinek: 3554425 - 3554426 Odcinek: 3554426 - 3554427Pikietaż lokalny: [ 25 ] Pikietaż lokalny: [ 20 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  387 0 387 1  1

3554425 3554426

Element nie występuje.  0  543 387 156 2  1

3554426 3554427
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  387 0 387Element nie występuje. 1  1

3554425 3554426

 0  543 387 156Element nie występuje. 2  1

3554426 3554427
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  387 0 387Element nie występuje. 1  1

3554425 3554426

 0  543 387 156Element nie występuje. 2  1

3554426 3554427
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  387 0 387Element nie występuje. 1  1

3554425 3554426

 0  543 387 156Element nie występuje. 2  1

3554426 3554427
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  387 0 387 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554425 3554426Brak uwag.

 0  543 387 156Element nie występuje. 2  1

3554426 3554427
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  387 0 387 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554425 3554426W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  543 387 156 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554426 3554427W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  387 0 387 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554425 3554426Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  543 387 156 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554426 3554427Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,14

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  387 0 387 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554425 3554426Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  543 387 156 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 2  1

3554426 3554427Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,71

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  387 0 387 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554425 3554426Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  543 387 156 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554426 3554427Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150476W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,71

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  387 0 387 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554425 3554426Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  543 387 156 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554426 3554427Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150477W - P5/2021/01

G1504771405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 628

3554434 3554435
Św. Ledóchowskiej

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,75

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 628

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,75 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,75Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,48
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 628

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,75

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  80  80 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Rozwiązanie nie spełnia 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi, jako budowli.

3554434 3554435Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 2,00  80  628  628 80 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem oraz lokalnie emulsją asfaltową, 

stan dopuszczalny.

3554434 3554435W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150477W Zdjęcia dla części A

Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554434 - 3554435 Odcinek: 3554434 - 3554435Pikietaż lokalny: [ 5 ] Pikietaż lokalny: [ 205 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 628chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  470 0 470 1  1

3554434 3554435

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału, nierówności oraz zanieczyszczenia, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 470  628 470 628 1  1

3554434 3554435Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 628pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  628 0 628Element nie występuje. 1  1

3554434 3554435
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 628ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  628 0 628Element nie występuje. 1  1

3554434 3554435
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 628elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  628 0 628 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Odgięta tarcza oznakowania D-4a w pik. 0+620km.

 1  1

3554434 3554435W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odnowić uszkodzony element.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 628warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  135 0 135Element nie występuje. 1  1

3554434 3554435

 135  628 135 628 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554434 3554435Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 628realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  628 0 628 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554434 3554435W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 628

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  628 0 628 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554434 3554435Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 628elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  628 0 628 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554434 3554435Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 628

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  628 0 628 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554434 3554435Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150477W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 628estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  628 0 628 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554434 3554435Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150478W - P5/2021/01

G1504781405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 356

3554473 3554474
Teligi Leonida

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 356
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,67

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 356

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 0  112  112 0 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554473 3554474

 2,00  112  356  356 112 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554473 3554474W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe.
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Droga Nr: 150478W Zdjęcia dla części A

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554473 - 3554474 Odcinek: 3554473 - 3554474Pikietaż lokalny: [ 112 ] Pikietaż lokalny: [ 290 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 356chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  0  112 0 112 1  1

3554473 3554474

Element nie występuje.  112  356 112 356 1  1

3554473 3554474
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 356pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  112 0 112Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554473 3554474

 112  356 112 356Element nie występuje. 1  1

3554473 3554474
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 356ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  112 0 112Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554473 3554474

 112  356 112 356Element nie występuje. 1  1

3554473 3554474

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 356elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  112 0 112Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554473 3554474

 112  356 112 356 4,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym dobrym. 1  1

3554473 3554474Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 356warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  112 0 112Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554473 3554474

 112  356 112 356 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach oświetleniowych.

 1  1

3554473 3554474Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 356realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  112 0 112Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554473 3554474

 112  356 112 356 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania zostały wykonane.

 1  1

3554473 3554474W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 356

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  112 0 112Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554473 3554474

 112  356 112 356 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554473 3554474Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 356elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  112 0 112Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554473 3554474

 112  356 112 356 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554473 3554474Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 356

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  112 0 112Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554473 3554474

 112  356 112 356 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554473 3554474Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150478W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 356estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  112 0 112Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554473 3554474

 112  356 112 356 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554473 3554474Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150479W - P5/2021/01

G1504791405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 207

3554007 3554552
Topolowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 207

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 207

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  207  207 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, koleiny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554007 3554552W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150479W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554007 - 3554552 Pikietaż lokalny: [ 80 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 207chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  207 0 207 1  1

3554007 3554552
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 207pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  207 0 207Element nie występuje. 1  1

3554007 3554552
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 207ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  207 0 207Element nie występuje. 1  1

3554007 3554552
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 207elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  207 0 207 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (wyniesione skrzyżowanie z kostki 

prefabrykowanej) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 1  1

3554007 3554552Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 207warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  207 0 207 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554007 3554552Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 207realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  207 0 207 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554007 3554552W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 207

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  207 0 207 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554007 3554552Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 207elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  207 0 207 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554007 3554552Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 207

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  207 0 207 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554007 3554552Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150479W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 207estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  207 0 207 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554007 3554552Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150480W - P5/2021/01

G1504801405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 176

3554588 3554589
Trębacka

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 176
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 176

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  176  176 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554588 3554589W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150480W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554588 - 3554589 Pikietaż lokalny: [ 55 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 176chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  176 0 176 1  1

3554588 3554589
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 176pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  176 0 176Element nie występuje. 1  1

3554588 3554589
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 176ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  176 0 176Element nie występuje. 1  1

3554588 3554589
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 176elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  176 0 176Element nie występuje. 1  1

3554588 3554589
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 176warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  176 0 176 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554588 3554589Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 176realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  176 0 176 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554588 3554589W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 176

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  176 0 176 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554588 3554589Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 176elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  176 0 176 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554588 3554589Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 176

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  176 0 176 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowań, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554588 3554589Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150480W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 176estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  176 0 176 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554588 3554589Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150481W - P5/2021/01

G1504811405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 543

3554457 3554456
Tuwima Juliana

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,82

3,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 543

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,82 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,82Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,82

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  50  50 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554457 3554456W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  50  543  543 50 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Płyty betonowe z 

pojedynczymi ubytkami. Stan techniczny dobry.

3554457 3554456Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150481W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554457 - 3554456 Pikietaż lokalny: [ 32 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  543 0 543 1  1

3554457 3554456
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  120 0 120Element nie występuje. 1  1

3554457 3554456

 120  543 120 543 3,00 Częściowe pobocze obustronne gruntowe, nieregularne, lokalnie 

wyniesione w stosunku do drogi, miejscowo nierówności oraz ubytki w ich 

nawierzchni, zarośnięte trawą, przewężone, wzmocnienia kruszywem, 

stan techniczny odpowiedni.

 1  1

3554457 3554456Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



Droga Nr: 150481W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554457 - 3554456

Deformacje, zapadnięcia, porost roślinności w strefie 

pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 145 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  50 0 50Element nie występuje. 1  1

3554457 3554456

 50  543 50 543 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę. Bez 

uwag.

 1  1

3554457 3554456Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  543 0 543Element nie występuje. 1  1

3554457 3554456
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  543 0 543 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554457 3554456Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  543 0 543 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

pobocza, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554457 3554456W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  543 0 543 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554457 3554456Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  543 0 543 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554457 3554456Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  543 0 543 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554457 3554456Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150481W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 543estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  543 0 543 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554457 3554456Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150482W - P5/2021/01

G1504821405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 571

3554493 3554469
Wąska

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 571

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 571

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  571  571 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554493 3554469W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150482W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554493 - 3554469 Pikietaż lokalny: [ 455 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 571chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  571 0 571 1  1

3554493 3554469

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 571pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  571 0 571Element nie występuje. 1  1

3554493 3554469

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 571ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  571 0 571Element nie występuje. 1  1

3554493 3554469

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 571elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  571 0 571 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554493 3554469Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 571warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  571 0 571 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554493 3554469Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 571realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  571 0 571 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554493 3554469W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 571

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  571 0 571 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554493 3554469Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 571elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  571 0 571 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554493 3554469Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 571

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  571 0 571 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554493 3554469Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150482W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 571estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  571 0 571 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554493 3554469Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150483W - P5/2021/01

G1504831405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 308

3554577 3554620
Wiejska

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,61

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 308

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,30

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,61

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  28  28 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - lokalne nierówności 

i ubytki materiałowe. Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554577 3554617Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  104  132 28 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - lokalne nierówności 

i ubytki materiałowe. Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554617 3554618Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  32  164 132 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - lokalne nierówności 

i ubytki materiałowe. Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554618 3554619Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  144  308 164 4  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - lokalne nierówności 

i ubytki materiałowe. Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554619 3554620Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  28 0 28 1  1

3554577 3554617Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  132 28 104 2  1

3554617 3554618Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  164 132 32 3  1

3554618 3554619Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  308 164 144 4  1

3554619 3554620Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  28 0 28Element nie występuje. 1  1

3554577 3554617

 0  132 28 104Element nie występuje. 2  1

3554617 3554618

 0  164 132 32Element nie występuje. 3  1

3554618 3554619

 0  308 164 144Element nie występuje. 4  1

3554619 3554620

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  28 0 28 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie 

jezdni.

 1  1

3554577 3554617Brak uwag.

 0  132 28 104 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie 

jezdni.

 2  1

3554617 3554618Brak uwag.

 0  164 132 32 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie 

jezdni.

 3  1

3554618 3554619Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  308 164 144 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), pojedyncze zastoiska wody w pasie jezdni.

 4  1

3554619 3554620Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,52

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  28 0 28 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Słupek oznakowania w pik. 0+020km pozbawiony tarczy.

 1  1

3554577 3554617Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  132 28 104 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Słupek oznakowania w pik. 0+015km pozbawiony tarczy.

 2  1

3554617 3554618Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  164 132 32Element nie występuje. 3  1

3554618 3554619

 0  308 164 144 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 4  1

3554619 3554620Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  28 0 28 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554577 3554617Brak uwag.

 0  132 28 104 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554617 3554618Brak uwag.

 0  164 132 32 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554618 3554619Brak uwag.

 0  308 164 144 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554619 3554620Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  28 0 28 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554577 3554617W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  132 28 104 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554617 3554618W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  164 132 32 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554618 3554619W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  308 164 144 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554619 3554620W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  28 0 28 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554577 3554617Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  132 28 104 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554617 3554618Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  164 132 32 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554618 3554619Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  308 164 144 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554619 3554620Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  28 0 28 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554577 3554617Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  132 28 104 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554617 3554618Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  164 132 32 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554618 3554619Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  308 164 144 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554619 3554620Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  28 0 28 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554577 3554617Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  132 28 104 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554617 3554618Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  164 132 32 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554618 3554619Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  308 164 144 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554619 3554620Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,43

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  28 0 28 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554577 3554617Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  132 28 104 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554617 3554618Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  164 132 32 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554618 3554619W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150483W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,43

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  308 164 144 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554619 3554620W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150484W - P5/2021/01

G1504841405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 408

3554651 3554392
Wielki Kąt

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,82

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 408

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,82 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,82

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  96  96 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry.

3554651 3554650Brak uwag.

 5,00  0  98  194 96 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Parking - strona 

lewa, z płyt ażurowych w dobrym stanie technicznym.

3554650 3554646Brak uwag.

 5,00  0  103  297 194 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry.

3554646 3554647Brak uwag.

 5,00  0  95  392 297 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry.

3554647 3554649Brak uwag.

 5,00  0  16  408 392 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry.

3554649 3554392Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, lokalne 

nierówności i spękania. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  96 0 96 1  1

3554651 3554650Brak uwag.

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

lokalne nierówności i spękania. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  194 96 98 2  1

3554650 3554646Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, lokalne 

nierówności i spękania. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  297 194 103 3  1

3554646 3554647Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, lokalne 

nierówności i spękania. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  392 297 95 4  1

3554647 3554649Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, lokalne 

nierówności i spękania. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  408 392 16 5  1

3554649 3554392Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  96 0 96 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w jego 

nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 1  1

3554651 3554650W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  194 96 98 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 2  1

3554650 3554646W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  297 194 103 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w jego 

nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 3  1

3554646 3554647W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  392 297 95 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w jego 

nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 4  1

3554647 3554649W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  408 392 16 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w jego 

nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 5  1

3554649 3554392W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  96 0 96 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 1  1

3554651 3554650Brak uwag.

 0  194 96 98 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 2  1

3554650 3554646Brak uwag.

 0  297 194 103 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 3  1

3554646 3554647Brak uwag.

 0  392 297 95 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 4  1

3554647 3554649Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  408 392 16 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 5  1

3554649 3554392Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  96 0 96 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 1  1

3554651 3554650Brak uwag.

 0  194 96 98 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 2  1

3554650 3554646Brak uwag.

 0  297 194 103 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 3  1

3554646 3554647Brak uwag.

 0  392 297 95Element nie występuje. 4  1

3554647 3554649

 0  408 392 16Element nie występuje. Rozważyć oznakowanie łuku drogi znakami U-3a i 

U-3b.

 5  1

3554649 3554392

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  96 0 96 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554651 3554650Brak uwag.

 0  194 96 98 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554650 3554646Brak uwag.

 0  297 194 103 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554646 3554647Brak uwag.

 0  392 297 95 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554647 3554649Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  408 392 16 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554649 3554392Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  96 0 96 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554651 3554650W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  194 96 98 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania zostały wykonane.

 2  1

3554650 3554646W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  297 194 103 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554646 3554647W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  392 297 95 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554647 3554649W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  408 392 16 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554649 3554392W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  96 0 96 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554651 3554650Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  194 96 98 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554650 3554646Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  297 194 103 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554646 3554647Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  392 297 95 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554647 3554649Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  408 392 16 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554649 3554392Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  96 0 96 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554651 3554650Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  194 96 98 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554650 3554646Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  297 194 103 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554646 3554647Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  392 297 95 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554647 3554649Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  408 392 16 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554649 3554392Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  96 0 96 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554651 3554650Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  194 96 98 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554650 3554646Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  297 194 103 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554646 3554647Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  392 297 95 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554647 3554649Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  408 392 16 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554649 3554392Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  96 0 96 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554651 3554650Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  194 96 98 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554650 3554646Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  297 194 103 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554646 3554647Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  392 297 95 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554647 3554649Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150484W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 408estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  408 392 16 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554649 3554392Brak istotnych uwag i zaleceń.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150485W - P5/2021/01

G1504851405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 477

3554498 3554516
Wigury Stanisława

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,05

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 477

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,05 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,05Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,05

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  85  85 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554498 3554505W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  239  324 85 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554505 3554509W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 3,00  0  25  349 324 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Lokalne ubytki materiałowe, 

odkształcenia oraz zapadnięcia nawierzchni. Stan techniczny odpowiedni.

3554509 3554516W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,05

JEZDNIEA

A2

 2,00  25  153  477 349 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554509 3554516W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 150485W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554498 - 3554505 Odcinek: 3554505 - 3554509

Nierówności, ubytki.

Odcinek: 3554509 - 3554516

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554509 - 3554516

Pikietaż lokalny: [ 30 ] Pikietaż lokalny: [ 35 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Pikietaż lokalny: [ 70 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  85 0 85 1  1

3554498 3554505

Element nie występuje.  0  324 85 239 2  1

3554505 3554509

Element nie występuje.  0  477 324 153 3  1

3554509 3554516
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  85 0 85Element nie występuje. 1  1

3554498 3554505

 0  324 85 239Element nie występuje. 2  1

3554505 3554509

 0  349 324 25 3,00 Częściowe pobocze obustronne gruntowe, nieregularne, lokalnie 

wyniesione w stosunku do drogi, miejscowo nierówności oraz ubytki w ich 

nawierzchni, zarośnięte trawą, stan odpowiedni.

 3  1

3554509 3554516Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 25  477 349 153Element nie występuje. 3  1

3554509 3554516
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Droga Nr: 150485W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554509 - 3554516

Deformacje, zapadnięcia w strefie pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 10 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  85 0 85Element nie występuje. 1  1

3554498 3554505

 0  324 85 239Element nie występuje. 2  1

3554505 3554509

 0  349 324 25 3,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody poza strefę jezdni, uszkodzenia 

nawierzchni, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 3  1

3554509 3554516Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 25  477 349 153Element nie występuje. 3  1

3554509 3554516
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Droga Nr: 150485W Zdjęcia dla części D

Odcinek: 3554509 - 3554516

Uszkodzenia nawierzchni, utrudnione warunki odwodnienia.

Pikietaż lokalny: [ 15 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  85 0 85Element nie występuje. 1  1

3554498 3554505

 0  324 85 239Element nie występuje. 2  1

3554505 3554509

 0  477 324 153Element nie występuje. 3  1

3554509 3554516
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  85 0 85 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554498 3554505Brak uwag.

 0  324 85 239 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554505 3554509Brak uwag.

 0  477 324 153 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554509 3554516Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  85 0 85 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554498 3554505W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  324 85 239 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554505 3554509W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  477 324 153 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, pobocza 

oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554509 3554516W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  85 0 85 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554498 3554505Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  324 85 239 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554505 3554509Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  477 324 153 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi oraz stan pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554509 3554516Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  85 0 85 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554498 3554505Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  324 85 239 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554505 3554509Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  477 324 153 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554509 3554516Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  85 0 85 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554498 3554505Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  324 85 239 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554505 3554509Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  477 324 153 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554509 3554516Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  85 0 85 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554498 3554505Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  324 85 239 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554505 3554509Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150485W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 477estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  477 324 153 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554509 3554516Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150486W - P5/2021/01

G1504861405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 274

3554631 3554633
Wiosenna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 274

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,93

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  274  274 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Płyty MON - ubytki 

materiałowe, spękania, nierówności nawierzchni. Stan techniczny 

odpowiedni.

3554631 3554633W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150486W Zdjęcia dla części A

Nierówności, spękania.

Odcinek: 3554631 - 3554633 Pikietaż lokalny: [ 18 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  274 0 274 1  1

3554631 3554633

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  274 0 274 4,00 Pobocze obustronne gruntowe ulepszone kruszywem, nierówności oraz 

ubytki w ich nawierzchni, lokalnie zarośnięte trawą, stan dobry.

 1  1

3554631 3554633W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy w miejscach wyniesienia ponad poziom drogi i 

nierówności oraz ich koszenie.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  274 0 274 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę, 

lokalnie zastoiska wody w pasie drogi.

 1  1

3554631 3554633Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  274 0 274Element nie występuje. 1  1

3554631 3554633

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  60 0 60Element nie występuje. 1  1

3554631 3554633

 60  274 60 274 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554631 3554633Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  274 0 274 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, pobocza 

oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554631 3554633W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  274 0 274 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554631 3554633Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  274 0 274 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554631 3554633Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  274 0 274 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554631 3554633Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150486W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  274 0 274 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz zwałki materiału przy drodze.

 1  1

3554631 3554633W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150487W - P5/2021/01

G1504871405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 100

3554582 3554581
Wjazdowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 100

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 100

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  100  100 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554582 3554581W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150487W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554582 - 3554581 Pikietaż lokalny: [ 17 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 100chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  100 0 100 1  1

3554582 3554581
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 100pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  100 0 100Element nie występuje. 1  1

3554582 3554581
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 100ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  100 0 100Element nie występuje. 1  1

3554582 3554581
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 100elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  100 0 100Element nie występuje. 1  1

3554582 3554581
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 100warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  100 0 100 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554582 3554581Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 100realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  100 0 100 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554582 3554581W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 100

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  100 0 100 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554582 3554581Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 100elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  100 0 100 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554582 3554581Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 100

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  100 0 100 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554582 3554581Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150487W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 100estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  100 0 100 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554582 3554581Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150488W - P5/2021/01

G1504881405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 72

3554570 3554571
Wlot

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

3,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 72

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 72

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  72  72 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554570 3554571W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150488W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554570 - 3554571 Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 72chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  72 0 72 1  1

3554570 3554571

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 72pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  72 0 72Element nie występuje. 1  1

3554570 3554571

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 72ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  72 0 72Element nie występuje. 1  1

3554570 3554571

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 72elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  72 0 72Element nie występuje. 1  1

3554570 3554571

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 72warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  72 0 72 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554570 3554571Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 72realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  72 0 72 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554570 3554571W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 72

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  72 0 72 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554570 3554571Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 72elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  72 0 72 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554570 3554571Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 72

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  72 0 72 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554570 3554571Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150488W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 72estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  72 0 72 4,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na stan i typ 

nawierzchni.

 1  1

3554570 3554571Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150489W - P5/2021/01

G1504891405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 2 553

3554477 3554657
Wojska Polskiego

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,84

3,99

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 2 553

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,84 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,94Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,26

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,99

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  490  490 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Brak widocznych uszkodzeń. 

Stan techniczny dobry.

3554477 3554475Brak uwag.

 5,00  490  548  548 490 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze ubytki i nierówności. 

Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki.

3554477 3554475Brak uwag.

 5,00  0  69  617 548 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze odkształcenia. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki.

3554475 3554474Brak uwag.

 5,00  0  42  659 617 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze odkształcenia. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki.

3554474 3554478Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  43  702 659 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze odkształcenia. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki.

3554478 3554471Brak uwag.

 5,00  0  52  754 702 5  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze odkształcenia. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki.

3554471 3554469Brak uwag.

 5,00  0  115  869 754 6  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze odkształcenia. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki.

3554469 3554481Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  115  140  894 869 6  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki.

3554469 3554481W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  77  971 894 7  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Zatoka postojowa o nawierzchni bitumicznej. Stan techniczny odpowiedni. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, lokalne 

ubytki.

3554481 3554464W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  50  1 021 971 8  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Zatoka postojowa o nawierzchni bitumicznej. Stan techniczny odpowiedni. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, lokalne 

ubytki.

3554464 3554462W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  64  1 085 1 021 9  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554462 3554460W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  70  1 155 1 085 10  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554460 3554459W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  16  1 171 1 155 11  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, jednostronnie krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554459 3554483W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 8



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  19  1 190 1 171 12  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554483 3554456W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 9



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  61  1 251 1 190 13  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554456 3554454W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 10



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  44  1 295 1 251 14  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554454 3554451W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 11



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  137  1 432 1 295 15  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554451 3554387W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 12



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  126  1 558 1 432 16  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554387 3554446W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 13



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  49  1 607 1 558 17  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554446 3554444W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 14



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  35  1 642 1 607 18  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554444 3554487W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 15



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  10  1 652 1 642 19  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni.

3554487 3554442W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 16



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  46  1 698 1 652 20  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554442 3554441W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 17



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  24  1 722 1 698 21  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554441 3554438W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 18



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  69  1 791 1 722 22  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554438 3554435W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 19



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  42  1 833 1 791 23  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554435 3554488W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W okresie do końca 2022 r. zlikwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 4,00  0  35  1 868 1 833 24  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554488 3554437Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w okresie do końca 2022 

r. zlikwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 20



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  63  1 931 1 868 25  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554437 3554433Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w okresie do końca 2022 

r. zlikwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 4,00  0  33  1 964 1 931 26  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, lokalne ubytki.

3554433 3554431Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w okresie do końca 2022 

r. zlikwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  160  2 124 1 964 27  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, lokalne ubytki. Na odcinku zatoka 

postojowa o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych w stanie dobrym.

3554431 3554423Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w okresie do końca 2022 

r. zlikwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 5,00  0  136  2 260 2 124 28  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze odkształcenia. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki, miejscowo pozarastany trawą.

3554423 3554422Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku powstawania ubytków kostki lub nierówności w nawierzchni 

jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  44  2 304 2 260 29  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze odkształcenia. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki, miejscowo pozarastany trawą.

3554422 3554421Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku powstawania ubytków kostki lub nierówności w nawierzchni 

jezdni.

 5,00  0  249  2 553 2 304 30  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze odkształcenia i ubytki. 

Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki, miejscowo pozarastany trawą.

3554421 3554657Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku powstawania ubytków kostki lub nierówności w nawierzchni 

jezdni.
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Droga Nr: 150489W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554469 - 3554481 Odcinek: 3554481 - 3554464

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554464 - 3554462

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554462 - 3554460

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554460 - 3554459 Odcinek: 3554459 - 3554483

Pikietaż lokalny: [ 115 ] Pikietaż lokalny: [ 18 ] Pikietaż lokalny: [ 30 ]

Pikietaż lokalny: [ 35 ] Pikietaż lokalny: [ 68 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ]
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Droga Nr: 150489W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554483 - 3554456 Odcinek: 3554456 - 3554454

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554454 - 3554451

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554451 - 3554387

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554387 - 3554446 Odcinek: 3554446 - 3554444

Pikietaż lokalny: [ 10 ] Pikietaż lokalny: [ 20 ] Pikietaż lokalny: [ 30 ]

Pikietaż lokalny: [ 1 ] Pikietaż lokalny: [ 25 ] Pikietaż lokalny: [ 22 ]
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Droga Nr: 150489W Zdjęcia dla części A

Spękania, łaty. Spękania, łaty.

Odcinek: 3554444 - 3554487 Odcinek: 3554487 - 3554442

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554442 - 3554441

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554441 - 3554438

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554438 - 3554435 Odcinek: 3554435 - 3554488

Pikietaż lokalny: [ 15 ] Pikietaż lokalny: [ 9 ] Pikietaż lokalny: [ 23 ]

Pikietaż lokalny: [ 15 ] Pikietaż lokalny: [ 5 ] Pikietaż lokalny: [ 23 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  548 0 548 1  1

3554477 3554475

Element nie występuje.  0  617 548 69 2  1

3554475 3554474

Element nie występuje.  0  659 617 42 3  1

3554474 3554478

Element nie występuje.  0  702 659 43 4  1

3554478 3554471

Element nie występuje.  0  754 702 52 5  1

3554471 3554469
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą i 

zanieczyszczony, stan rozwiązania dobry.

 0  894 754 140 6  1

3554469 3554481Brak uwag.

 4,00 Chodnik - strona prawa wykonany z kostki prefabrykowanej, od pik. 0+055 

z płyt betonowych, pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie 

pozarastany trawą, stan rozwiązania dobry. Strona lewa wykonany z płyt 

betonowych, spękania, ubytki i nierówności, stan odpowiedni.

 0  971 894 77 7  1

3554481 3554464W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik obustronny, wykonany z płyt betonowych, ubytki, spękania płyt, 

miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany trawą, stan 

rozwiązania odpowiedni.

 0  1 021 971 50 8  1

3554464 3554462W ow ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się remont 

chodnika. W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować 

występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych 

przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany elementów 

nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 3,00 Chodnik obustronny, wykonany z płyt betonowych, ubytki, spękania płyt, 

miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany trawą, stan 

rozwiązania odpowiedni.

 0  1 085 1 021 64 9  1

3554462 3554460w ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się remont chodnika. W 

okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z płyt betonowych, ubytki, 

spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany trawą, 

stan rozwiązania odpowiedni.

 0  1 155 1 085 70 10  1

3554460 3554459w ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się remont chodnika. W 

okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 3,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z płyt betonowych, ubytki, 

spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany trawą, 

stan rozwiązania odpowiedni.

 0  1 171 1 155 16 11  1

3554459 3554483w ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się remont chodnika. W 

okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z płyt betonowych, ubytki, 

spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  1 190 1 171 19 12  1

3554483 3554456W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z płyt betonowych, ubytki, 

spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  1 251 1 190 61 13  1

3554456 3554454W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z płyt betonowych, ubytki, 

spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  1 295 1 251 44 14  1

3554454 3554451W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z płyt betonowych, ubytki, 

spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  1 432 1 295 137 15  1

3554451 3554387W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), od pik. 0+060 obustronny, wykonany 

z płyt betonowych, ubytki, spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, 

nierówności, pozarastany trawą, stan rozwiązania dobry.

 0  1 558 1 432 126 16  1

3554387 3554446W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z płyt betonowych, 

ubytki, spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany 

trawą, stan rozwiązania dobry.

 0  1 607 1 558 49 17  1

3554446 3554444W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z płyt betonowych, 

ubytki, spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany 

trawą, stan rozwiązania dobry.

 0  1 642 1 607 35 18  1

3554444 3554487W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

Element nie występuje.  0  1 652 1 642 10 19  1

3554487 3554442

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z płyt betonowych, 

ubytki, spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, stan 

rozwiązania dobry.

 0  1 698 1 652 46 20  1

3554442 3554441W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z płyt betonowych, 

ubytki, spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, stan 

rozwiązania dobry.

 0  1 722 1 698 24 21  1

3554441 3554438W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z płyt betonowych, 

ubytki, spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, stan 

rozwiązania odpowiedni.

 0  1 791 1 722 69 22  1

3554438 3554435w ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się remont chodnika. W 

okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z płyt betonowych, 

ubytki, spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, stan 

rozwiązania odpowiedni.

 0  1 833 1 791 42 23  1

3554435 3554488w ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się remont chodnika. W 

okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z płyt betonowych, 

ubytki, spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany 

trawą, stan rozwiązania odpowiedni.

 0  1 868 1 833 35 24  1

3554488 3554437w ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się remont chodnika. W 

okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z płyt betonowych, 

ubytki, spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany 

trawą, stan rozwiązania odpowiedni.

 0  1 931 1 868 63 25  1

3554437 3554433w ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się remont chodnika. W 

okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z płyt betonowych, 

ubytki, spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, pozarastany 

trawą, stan rozwiązania odpowiedni.

 0  1 946 1 931 15 26  1

3554433 3554431w ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się remont chodnika. W 

okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z płyt betonowych, 

ubytki, miejscowe zapadnięcia, nierówności, stan rozwiązania dobry.

 15  1 964 1 946 33 26  1

3554433 3554431Monitorować stan nawierzchni oraz w trybie bieżącym likwidować 

występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z płyt betonowych, 

ubytki, miejscowe zapadnięcia, nierówności, stan rozwiązania dobry.

 0  2 124 1 964 160 27  1

3554431 3554423Monitorować stan nawierzchni oraz w trybie bieżącym likwidować 

występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  2 260 2 124 136 28  1

3554423 3554422Monitorować stan nawierzchni oraz w trybie bieżącym likwidować 

występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  2 304 2 260 44 29  1

3554422 3554421Monitorować stan nawierzchni oraz w trybie bieżącym likwidować 

występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  2 553 2 304 249 30  1

3554421 3554657Monitorować stan nawierzchni oraz w trybie bieżącym likwidować 

występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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Droga Nr: 150489W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554464 - 3554462

Ubytki materiałowe, spękania, zapadnięcia.

Odcinek: 3554462 - 3554460

Ubytki materiałowe, spękania, zapadnięcia.

Odcinek: 3554460 - 3554459

Ubytki materiałowe, spękania, zapadnięcia.

Odcinek: 3554459 - 3554483

Ubytki materiałowe, spękania, zapadnięcia.

Pikietaż lokalny: [ 22 ] Pikietaż lokalny: [ 17 ] Pikietaż lokalny: [ 20 ]

Pikietaż lokalny: [ 1 ] Odcinek: 3554438 - 3554435 Pikietaż lokalny: [ 33 ]Odcinek: 3554435 - 3554488Pikietaż lokalny: [ 13 ]

Ubytki materiałowe, spękania, zapadnięcia. Ubytki materiałowe, spękania, zapadnięcia.
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Droga Nr: 150489W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554488 - 3554437

Ubytki materiałowe, spękania, zapadnięcia.

Odcinek: 3554437 - 3554433

Ubytki materiałowe, spękania, zapadnięcia.

Odcinek: 3554433 - 3554431

Ubytki materiałowe, spękania, zapadnięcia.

Pikietaż lokalny: [ 8 ] Pikietaż lokalny: [ 8 ] Pikietaż lokalny: [ 5 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  490 0 490 4,00 Pobocze obustronne gruntowe ulepszone kruszywem, miejscowo 

nierówności, przewężenia, porost roślinności, stan dobry.

 1  1

3554477 3554475Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 490  548 490 548Element nie występuje. 1  1

3554477 3554475

 0  617 548 69Element nie występuje. 2  1

3554475 3554474

 0  659 617 42Element nie występuje. 3  1

3554474 3554478

 0  702 659 43Element nie występuje. 4  1

3554478 3554471
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  754 702 52Element nie występuje. 5  1

3554471 3554469

 0  894 754 140Element nie występuje. 6  1

3554469 3554481

 0  971 894 77Element nie występuje. 7  1

3554481 3554464

 0  1 021 971 50Element nie występuje. 8  1

3554464 3554462

 0  1 085 1 021 64Element nie występuje. 9  1

3554462 3554460
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 155 1 085 70 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 10  1

3554460 3554459Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 171 1 155 16 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 11  1

3554459 3554483Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 190 1 171 19 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 12  1

3554483 3554456Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 251 1 190 61 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 13  1

3554456 3554454Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 295 1 251 44 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 14  1

3554454 3554451Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 432 1 295 137 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 15  1

3554451 3554387Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 558 1 432 126 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 16  1

3554387 3554446Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 607 1 558 49 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan odpowiedni.

 17  1

3554446 3554444Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 642 1 607 35 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 18  1

3554444 3554487Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 652 1 642 10Element nie występuje. 19  1

3554487 3554442

 0  1 698 1 652 46 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 20  1

3554442 3554441Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 722 1 698 24 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 21  1

3554441 3554438Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 791 1 722 69 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 22  1

3554438 3554435Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 833 1 791 42Element nie występuje. 23  1

3554435 3554488

 0  1 868 1 833 35 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 24  1

3554488 3554437Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 931 1 868 63 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 25  1

3554437 3554433Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 964 1 931 33 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 26  1

3554433 3554431Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  2 124 1 964 160Element nie występuje. 27  1

3554431 3554423

 0  2 260 2 124 136 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności, pozarastane 

trawą, stan dobry.

 28  1

3554423 3554422Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  2 304 2 260 44 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 29  1

3554422 3554421Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  2 553 2 304 249 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 30  1

3554421 3554657Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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Droga Nr: 150489W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554446 - 3554444

Deformacje, wyniesienia, porost roślinności w strefie 

pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 30 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  490 0 490 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, zastoiska wody w strefie węzła początkowego.

 1  1

3554477 3554475Monitorować warunki odwodnienia drogi. W okresie do połowy 2022 r. 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 490  548 490 548 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników, 

cieków z kostki prefabrykowanej do wpustów ulicznych (kratek), lokalne 

zanieczyszczenia cieków.

 1  1

3554477 3554475W okresie do końca 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 0  617 548 69 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników, 

cieków z kostki prefabrykowanej do wpustów ulicznych (kratek7), lokalne 

zanieczyszczenia cieków.

 2  1

3554475 3554474W okresie do końca 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  659 617 42 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników, 

cieków z kostki prefabrykowanej do wpustów ulicznych (kratek), lokalne 

zanieczyszczenia cieków.

 3  1

3554474 3554478W okresie do końca 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 0  702 659 43 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników, 

cieków z kostki prefabrykowanej do wpustów ulicznych (kratek), lokalne 

zanieczyszczenia cieków.

 4  1

3554478 3554471W okresie do końca 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 0  754 702 52 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników, 

cieków z kostki prefabrykowanej do wpustów ulicznych (kratek), lokalne 

zanieczyszczenia cieków.

 5  1

3554471 3554469W okresie do końca 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  894 754 140 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę ulic poprzecznych i na tereny przyległe, pojedyncze zastoiska wody 

w pasie jezdni.

 6  1

3554469 3554481Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  971 894 77 4,00 Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

ulic poprzecznych i na tereny przyległe. Nierówności nawierzchni 

powodują brak właściwego odpływu co doprowadzi do powstawania 

zniszczeń w obrębie jezdni i tworzenia się zastoisk wody.

 7  1

3554481 3554464Monitorować warunki odwodnienia drogi. W najbliższych planach 

remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić przeprowenie prac 

porządkujących w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków dla 

odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego odprowadzenia wody poza 

jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 021 971 50 4,00 Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

ulic poprzecznych i na tereny przyległe. Nierówności nawierzchni 

powodują brak właściwego odpływu co doprowadzi do powstawania 

zniszczeń w obrębie jezdni i tworzenia się zastoisk wody.

 8  1

3554464 3554462Monitorować warunki odwodnienia drogi. W najbliższych planach 

remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić przeprowenie prac 

porządkujących w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków dla 

odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego odprowadzenia wody poza 

jej obszar.

 0  1 085 1 021 64 3,00 Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

ulic poprzecznych i na tereny przyległe. Nierówności nawierzchni 

powodują brak właściwego odpływu co doprowadzi do powstawania 

zniszczeń w obrębie jezdni i tworzenia się zastoisk wody.

 9  1

3554462 3554460Monitorować warunki odwodnienia drogi. W najbliższych planach 

remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić przeprowenie prac 

porządkujących w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków dla 

odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego odprowadzenia wody poza 

jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 155 1 085 70 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 10  1

3554460 3554459Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  1 171 1 155 16 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 11  1

3554459 3554483Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 190 1 171 19 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 12  1

3554483 3554456Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  1 251 1 190 61 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 13  1

3554456 3554454Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 295 1 251 44 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 14  1

3554454 3554451Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  1 432 1 295 137 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 15  1

3554451 3554387Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 502 1 432 70 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 16  1

3554387 3554446Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 70  1 558 1 502 126 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 16  1

3554387 3554446Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 607 1 558 49 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 17  1

3554446 3554444Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  1 642 1 607 35 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 18  1

3554444 3554487Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 652 1 642 10 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy na odcinkach sąsiednich, miejscowo występuje 

wyniesienie linii poboczy ponad poziom jezdni powodujące zastoiska wody 

przy krawędzi lub jej utrudniony odpływ.

 19  1

3554487 3554442Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  1 698 1 652 46 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 20  1

3554442 3554441Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 722 1 698 24 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 21  1

3554441 3554438Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  1 791 1 722 69 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 22  1

3554438 3554435Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 833 1 791 42 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 23  1

3554435 3554488Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  1 868 1 833 35 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 24  1

3554488 3554437Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 931 1 868 63 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 25  1

3554437 3554433Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  1 964 1 931 33 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 26  1

3554433 3554431Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  2 124 1 964 160 4,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężników do 

wpustów ulicznych (kratek), lokalne zanieczyszczenia krawędzi jezdni i 

kratek, pojedyncze zastoiska wody w pasie jezdni.

 27  1

3554431 3554423Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia.

 0  2 260 2 124 136 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 28  1

3554423 3554422Brak uwag.

 0  2 304 2 260 44 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, pojedyncze zastoiska wody.

 29  1

3554422 3554421Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,02

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  2 553 2 304 249 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, miejscowo występuje wyniesienie linii poboczy ponad 

poziom jezdni powodujące zastoiska wody przy krawędzi lub jej utrudniony 

odpływ.

 30  1

3554421 3554657Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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Droga Nr: 150489W Zdjęcia dla części D

Odcinek: 3554462 - 3554460

Widoczne zastoiska wody.

Odcinek: 3554451 - 3554387

Widoczne zastoiska wody.

Odcinek: 3554387 - 3554446

Widoczne zastoiska wody.

Odcinek: 3554442 - 3554441

Widoczne zastoiska wody. Widoczne zastoiska wody.

Odcinek: 3554488 - 3554437 Pikietaż lokalny: [ 8 ]Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Pikietaż lokalny: [ 73 ]Pikietaż lokalny: [ 62 ]Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 16



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  548 0 548Element nie występuje. 1  1

3554477 3554475

 0  617 548 69Element nie występuje. 2  1

3554475 3554474

 0  659 617 42Element nie występuje. 3  1

3554474 3554478

 0  702 659 43 5,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 4  1

3554478 3554471Brak uwag.

 0  754 702 52 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 5  1

3554471 3554469Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  894 754 140 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, braki w oznakowaniu pionowym. Zasłonięty przez roślinność 

znak A-7 w pik. 0+030 km.

 6  1

3554469 3554481W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeanalizować możliwość wprowadzenia oznakowania w 

zakresie pierwszeństwa przejazdu na końcu odcinka. Prześwietlić znak 

A-7 w pik. 0+030 km.

 0  971 894 77 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w dobrym stanie 

technicznym.

 7  1

3554481 3554464Brak uwag.

 0  1 021 971 50Element nie występuje. 8  1

3554464 3554462

 0  1 085 1 021 64 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 9  1

3554462 3554460Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 155 1 085 70 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 10  1

3554460 3554459Brak uwag.

 0  1 171 1 155 16Element nie występuje. 11  1

3554459 3554483

 0  1 190 1 171 19Element nie występuje. 12  1

3554483 3554456

 0  1 251 1 190 61Element nie występuje. 13  1

3554456 3554454

 0  1 295 1 251 44 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 14  1

3554454 3554451Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 432 1 295 137 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym. Przypadek oznakowania odchylonego od pionu (D-1 w pik. 

0+010km). Istniejące elementy oznakowania poziomego w bardzo dobrym 

stanie technicznym.

 15  1

3554451 3554387W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 0  1 558 1 432 126 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, oznakowanie D-6 umocowane błędnie w stosunku do 

przejścia dla pieszych w pik. 0+057km oraz 0+065km. Istniejące elementy 

oznakowania poziomego w bardzo dobrym stanie technicznym.

 16  1

3554387 3554446W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  1 607 1 558 49 5,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 17  1

3554446 3554444Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 642 1 607 35Element nie występuje. 18  1

3554444 3554487

 0  1 652 1 642 10 5,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 19  1

3554487 3554442Brak uwag.

 0  1 698 1 652 46 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 20  1

3554442 3554441Brak uwag.

 0  1 722 1 698 24Element nie występuje. 21  1

3554441 3554438
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 791 1 722 69 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w dobrym stanie 

technicznym. Przypadek oznakowania odchylonego od pionu (A-11a, B-33, 

T-1 w pik. 0+002km) oraz pomalowanego (B-33 w pik. 0+002km). Istniejące 

elementy oznakowania poziomego w bardzo dobrym stanie technicznym.

 22  1

3554438 3554435W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, oczyścić 

pomalowany element.

 0  1 833 1 791 42 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu w dobrym stanie technicznym.

 23  1

3554435 3554488Brak uwag.

 0  1 868 1 833 35 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 24  1

3554488 3554437Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 931 1 868 63 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego. Przypadek wyeksploatowanej 

tarczy (D-1 w pik. 0+003km).

 25  1

3554437 3554433W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element.

 0  1 964 1 931 33 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 26  1

3554433 3554431Brak uwag.

 0  2 124 1 964 160 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w bardzo dobrym 

stanie technicznym.

 27  1

3554431 3554423Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  2 260 2 124 136 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej, 

tablica skrajni) w dobrym stanie technicznym. Lokalnie zatarcia 

oznakowania poziomowego, przypadki oznakowania umocowanego za 

nisko (D-6 w pik. 0+005km, B-33 w pik. 0+075km) oraz odchylonego od 

pionu (B-20 w pik. 0+005km).

 28  1

3554423 3554422W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  2 304 2 260 44Element nie występuje. 29  1

3554422 3554421

 0  2 553 2 304 249 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej, 

tablica prowadząca) w dobrym stanie technicznym, nieznacznie zatarte 

oznakowanie poziome.

 30  1

3554421 3554657W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania słupów w skrajni 

znakami U-9a i U9b.
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Droga Nr: 150489W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554444 - 3554487

Słupek pozbawiony tarczy.

Pikietaż lokalny: [ 34 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  548 0 548 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 1  1

3554477 3554475Brak uwag.

 0  617 548 69 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 2  1

3554475 3554474Brak uwag.

 0  659 617 42 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 3  1

3554474 3554478Brak uwag.

 0  702 659 43 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 4  1

3554478 3554471Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  754 702 52 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 5  1

3554471 3554469Brak uwag.

 0  894 754 140 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 6  1

3554469 3554481Brak uwag.

 0  971 894 77 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 7  1

3554481 3554464Brak uwag.

 0  1 021 971 50 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 8  1

3554464 3554462Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 085 1 021 64 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 9  1

3554462 3554460Brak uwag.

 0  1 155 1 085 70 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 10  1

3554460 3554459Brak uwag.

 0  1 171 1 155 16 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 11  1

3554459 3554483Brak uwag.

 0  1 190 1 171 19 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 12  1

3554483 3554456Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 251 1 190 61 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 13  1

3554456 3554454Brak uwag.

 0  1 295 1 251 44 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 14  1

3554454 3554451Brak uwag.

 0  1 432 1 295 137 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 15  1

3554451 3554387Brak uwag.

 0  1 558 1 432 126 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 16  1

3554387 3554446Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 607 1 558 49 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 17  1

3554446 3554444Brak uwag.

 0  1 642 1 607 35 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 18  1

3554444 3554487Brak uwag.

 0  1 652 1 642 10 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 19  1

3554487 3554442Brak uwag.

 0  1 698 1 652 46 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 20  1

3554442 3554441Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 722 1 698 24 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 21  1

3554441 3554438Brak uwag.

 0  1 791 1 722 69 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 22  1

3554438 3554435Brak uwag.

 0  1 833 1 791 42 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 23  1

3554435 3554488Brak uwag.

 0  1 868 1 833 35 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 24  1

3554488 3554437Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 931 1 868 63 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 25  1

3554437 3554433Brak uwag.

 0  1 964 1 931 33 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 26  1

3554433 3554431Brak uwag.

 0  2 124 1 964 160 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 27  1

3554431 3554423Brak uwag.

 0  2 260 2 124 136 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 28  1

3554423 3554422Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  2 304 2 260 44 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 29  1

3554422 3554421Brak uwag.

 0  2 553 2 304 249 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 30  1

3554421 3554657Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,56

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  548 0 548 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554477 3554475W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  617 548 69 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554475 3554474W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  659 617 42 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554474 3554478W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  702 659 43 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554478 3554471W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,56

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  754 702 52 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554471 3554469W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  894 754 140 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 6  1

3554469 3554481W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  971 894 77 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim 

zakresie.

 7  1

3554481 3554464W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,56

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 021 971 50 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim 

zakresie.

 8  1

3554464 3554462W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 085 1 021 64 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 9  1

3554462 3554460W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 155 1 085 70 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 10  1

3554460 3554459W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,56

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 171 1 155 16 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 11  1

3554459 3554483W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 190 1 171 19 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 12  1

3554483 3554456W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 251 1 190 61 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 13  1

3554456 3554454W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,56

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 295 1 251 44 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 14  1

3554454 3554451W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 432 1 295 137 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 15  1

3554451 3554387W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 558 1 432 126 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, 

zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 16  1

3554387 3554446W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,56

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 607 1 558 49 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 17  1

3554446 3554444W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 642 1 607 35 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 18  1

3554444 3554487W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 652 1 642 10 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 19  1

3554487 3554442W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,56

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 698 1 652 46 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 20  1

3554442 3554441W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 722 1 698 24 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 21  1

3554441 3554438W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 791 1 722 69 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, 

zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 22  1

3554438 3554435W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,56

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 833 1 791 42 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim 

zakresie. Zalecenia dotyczące elementów oznakowania zostały wykonane.

 23  1

3554435 3554488W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 868 1 833 35 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 24  1

3554488 3554437W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 931 1 868 63 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, 

zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 25  1

3554437 3554433W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,56

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 964 1 931 33 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 26  1

3554433 3554431W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  2 124 1 964 160 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim 

zakresie.

 27  1

3554431 3554423W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  2 260 2 124 136 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 28  1

3554423 3554422W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 9



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,56

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  2 304 2 260 44 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane 

częściowo.

 29  1

3554422 3554421W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  2 553 2 304 249 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 30  1

3554421 3554657W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  548 0 548 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni, chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 1  1

3554477 3554475Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  617 548 69 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554475 3554474Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  659 617 42 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554474 3554478Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  702 659 43 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554478 3554471Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  754 702 52 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554471 3554469Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  894 754 140 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554469 3554481Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  971 894 77 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554481 3554464Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 021 971 50 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554464 3554462Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 085 1 021 64 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 9  1

3554462 3554460Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 155 1 085 70 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 10  1

3554460 3554459Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 171 1 155 16 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 11  1

3554459 3554483Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 190 1 171 19 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 12  1

3554483 3554456Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 8



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 251 1 190 61 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 13  1

3554456 3554454Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 9



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 295 1 251 44 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 14  1

3554454 3554451Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 10



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 432 1 295 137 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 15  1

3554451 3554387Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 11



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 558 1 432 126 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 16  1

3554387 3554446Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 12



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 607 1 558 49 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 17  1

3554446 3554444Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 13



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 642 1 607 35 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 18  1

3554444 3554487Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 14



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 652 1 642 10 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 19  1

3554487 3554442Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 15



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 698 1 652 46 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 20  1

3554442 3554441Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 16



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 722 1 698 24 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 21  1

3554441 3554438Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 17



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 791 1 722 69 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 22  1

3554438 3554435Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 18



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 833 1 791 42 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika

. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania 

użytkowników drogi.

 23  1

3554435 3554488Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 19



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 868 1 833 35 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 24  1

3554488 3554437Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 20



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 931 1 868 63 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 25  1

3554437 3554433Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 21



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 964 1 931 33 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 26  1

3554433 3554431Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  2 124 1 964 160 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika

. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania 

użytkowników drogi.

 27  1

3554431 3554423Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  2 260 2 124 136 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni, chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 28  1

3554423 3554422Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  2 304 2 260 44 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni, chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 29  1

3554422 3554421Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  2 553 2 304 249 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni, chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 30  1

3554421 3554657Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  548 0 548 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554477 3554475Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

 0  617 548 69 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554475 3554474Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  659 617 42 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554474 3554478Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  702 659 43 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554478 3554471Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  754 702 52 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554471 3554469Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  894 754 140 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554469 3554481Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  971 894 77 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554481 3554464Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 021 971 50 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554464 3554462Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 085 1 021 64 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 9  1

3554462 3554460Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 155 1 085 70 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 10  1

3554460 3554459Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 171 1 155 16 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 11  1

3554459 3554483Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 8



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 190 1 171 19 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 12  1

3554483 3554456Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 9



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 251 1 190 61 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 13  1

3554456 3554454Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 10



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 295 1 251 44 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 14  1

3554454 3554451Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 11



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 432 1 295 137 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 15  1

3554451 3554387Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 12



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 558 1 432 126 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 16  1

3554387 3554446Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 13



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 607 1 558 49 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 17  1

3554446 3554444Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 14



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 642 1 607 35 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 18  1

3554444 3554487Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 15



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 652 1 642 10 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 19  1

3554487 3554442Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 16



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 698 1 652 46 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 20  1

3554442 3554441Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 17



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 722 1 698 24 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 21  1

3554441 3554438Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 18



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 791 1 722 69 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 22  1

3554438 3554435Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 19



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 833 1 791 42 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 23  1

3554435 3554488Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 868 1 833 35 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 24  1

3554488 3554437Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 931 1 868 63 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 25  1

3554437 3554433Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 964 1 931 33 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 26  1

3554433 3554431Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  2 124 1 964 160 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 27  1

3554431 3554423Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

 0  2 260 2 124 136 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 28  1

3554423 3554422Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 24



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  2 304 2 260 44 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 29  1

3554422 3554421Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,97

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  2 553 2 304 249 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 30  1

3554421 3554657Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  548 0 548 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554477 3554475Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  617 548 69 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554475 3554474Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  659 617 42 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554474 3554478Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  702 659 43 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 4  1

3554478 3554471Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  754 702 52 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 5  1

3554471 3554469Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  894 754 140 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan istniejącego oznakowania pionowego oraz niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 6  1

3554469 3554481Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  971 894 77 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 7  1

3554481 3554464Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 021 971 50 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 8  1

3554464 3554462Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 085 1 021 64 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 9  1

3554462 3554460Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 155 1 085 70 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 10  1

3554460 3554459Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 171 1 155 16 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 11  1

3554459 3554483Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 190 1 171 19 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 12  1

3554483 3554456Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 251 1 190 61 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 13  1

3554456 3554454Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 295 1 251 44 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 14  1

3554454 3554451Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 432 1 295 137 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 15  1

3554451 3554387Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 558 1 432 126 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 16  1

3554387 3554446Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 607 1 558 49 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 17  1

3554446 3554444Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 642 1 607 35 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 18  1

3554444 3554487Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 652 1 642 10 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 19  1

3554487 3554442Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 698 1 652 46 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 20  1

3554442 3554441Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 722 1 698 24 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 21  1

3554441 3554438Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 791 1 722 69 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 22  1

3554438 3554435Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 833 1 791 42 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 23  1

3554435 3554488Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 868 1 833 35 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 24  1

3554488 3554437Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 931 1 868 63 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 25  1

3554437 3554433Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 964 1 931 33 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 26  1

3554433 3554431Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 9



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  2 124 1 964 160 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 27  1

3554431 3554423Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  2 260 2 124 136 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 28  1

3554423 3554422Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  2 304 2 260 44 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 29  1

3554422 3554421Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  2 553 2 304 249 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 30  1

3554421 3554657Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  548 0 548 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554477 3554475W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  617 548 69 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554475 3554474W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  659 617 42 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554474 3554478W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  702 659 43 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554478 3554471W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  754 702 52 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  1

3554471 3554469W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  894 754 140 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 6  1

3554469 3554481W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  971 894 77 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554481 3554464W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 021 971 50 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 8  1

3554464 3554462W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 085 1 021 64 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 9  1

3554462 3554460W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 155 1 085 70 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 10  1

3554460 3554459W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 171 1 155 16 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 11  1

3554459 3554483W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 190 1 171 19 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 12  1

3554483 3554456W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 251 1 190 61 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 13  1

3554456 3554454W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 295 1 251 44 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 14  1

3554454 3554451W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 432 1 295 137 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 15  1

3554451 3554387W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 558 1 432 126 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 16  1

3554387 3554446W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 607 1 558 49 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 17  1

3554446 3554444W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 642 1 607 35 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 18  1

3554444 3554487W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 652 1 642 10 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 19  1

3554487 3554442W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 698 1 652 46 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 20  1

3554442 3554441W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 722 1 698 24 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 21  1

3554441 3554438W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 791 1 722 69 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 22  1

3554438 3554435W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 833 1 791 42 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 23  1

3554435 3554488W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 868 1 833 35 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 24  1

3554488 3554437W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 931 1 868 63 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 25  1

3554437 3554433W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 964 1 931 33 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 26  1

3554433 3554431W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  2 124 1 964 160 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 27  1

3554431 3554423W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  2 260 2 124 136 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 28  1

3554423 3554422W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 553estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  2 304 2 260 44 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 29  1

3554422 3554421W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  2 553 2 304 249 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 30  1

3554421 3554657W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150490W - P5/2021/01

G1504901405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 304

3554639 3554619
Wójtowska

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,39

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 304
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,05

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,39

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  175  175 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - spękania 

elementów, ubytki nawierzchni, wzdłuż całego odcinka nierówności 

nawierzchni. Stan rozwiązania odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie 

pozarastany trawą. Prawostronny parking z kostki prefabrykowanej w 

bardzo dobrym stanie technicznym.

3554639 3554637W kilkuletnich planach inwestycyjnych zaleca się zaleca się remont 

nawierzchni jezdni. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki. Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 3,00  0  129  304 175 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Lokalne nierówności, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocniona warstwą kruszywem, stan odpowiedni.

3554637 3554619W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150490W Zdjęcia dla części A

Nierówności, spękania, ubytki materiałowe. Lokalne nierówności, ubytki.

Odcinek: 3554639 - 3554637 Odcinek: 3554637 - 3554619Pikietaż lokalny: [ 73 ] Pikietaż lokalny: [ 45 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,46

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne ubytki 

materiałowe, uskoki, zapadnięcia oraz spękania. Stan techniczny dobry.

 0  47 0 47 1  1

3554639 3554637Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 5,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 47  119 47 119 1  1

3554639 3554637Brak uwag.

Element nie występuje.  119  175 119 175 1  1

3554639 3554637

Element nie występuje.  0  207 175 32 2  1

3554637 3554619

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,46

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 32  245 207 70 2  1

3554637 3554619Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

Element nie występuje.  70  304 245 129 2  1

3554637 3554619

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  175 0 175Element nie występuje. 1  1

3554639 3554637

 0  304 175 129Element nie występuje. 2  1

3554637 3554619

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  175 0 175 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników. Uszkodzenia nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ 

wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 1  1

3554639 3554637Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  304 175 129Element nie występuje. 2  1

3554637 3554619

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  175 0 175 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w dobrym stanie technicznym. 

Istniejące elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554639 3554637W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeanalizować możliwość wprowadzenia oznakowania 

na skrzyżowaniach.

 0  304 175 129 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym.

 2  1

3554637 3554619Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  175 0 175 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554639 3554637Brak uwag.

 0  304 175 129 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554637 3554619Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,42

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  175 0 175 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554639 3554637W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  304 175 129 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554637 3554619W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  175 0 175 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554639 3554637Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  304 175 129 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi oraz chodnika. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554637 3554619Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,58

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  175 0 175 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554639 3554637Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

 0  304 175 129 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554637 3554619Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  175 0 175 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na lokalnie wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, 

niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu, a także z 

uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554639 3554637Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  304 175 129 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554637 3554619Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150490W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 304estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  175 0 175 4,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554639 3554637Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  304 175 129 4,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554637 3554619Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150491W - P5/2021/01

G1504911405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 413

3554413 3554414
Wronia

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 413

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 413

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  413  413 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554413 3554414W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150491W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554413 - 3554414 Pikietaż lokalny: [ 25 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 413chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  413 0 413 1  1

3554413 3554414

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 413pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  413 0 413Element nie występuje. 1  1

3554413 3554414

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 413ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  413 0 413Element nie występuje. 1  1

3554413 3554414

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 413elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  413 0 413Element nie występuje. 1  1

3554413 3554414

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 413warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  413 0 413Element nie występuje. 1  1

3554413 3554414

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 413realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  413 0 413 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554413 3554414W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 413

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  413 0 413 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554413 3554414Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 413elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  413 0 413 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554413 3554414Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 413

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  413 0 413 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554413 3554414Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150491W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 413estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  413 0 413 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554413 3554414Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150492W - P5/2021/01

G1504921405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 142

3554622 3554618
Wschodnia

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 142

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  142  142 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, rozjeżdżenia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan 

dopuszczalny.

3554622 3554618W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150492W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia, garb podłużny.

Odcinek: 3554622 - 3554618 Pikietaż lokalny: [ 100 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  142 0 142 1  1

3554622 3554618

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  142 0 142Element nie występuje. 1  1

3554622 3554618

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  142 0 142Element nie występuje. 1  1

3554622 3554618

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  142 0 142Element nie występuje. 1  1

3554622 3554618

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  142 0 142 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554622 3554618Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  142 0 142 0,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi nie 

zostały wykonane.

 1  1

3554622 3554618W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  142 0 142 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554622 3554618Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  142 0 142 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554622 3554618Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  142 0 142 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554622 3554618Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150492W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  142 0 142 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554622 3554618Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150493W - P5/2021/01

G1504931405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 842

3554386 3554643
Wspólna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,90

4,87

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 842

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,90 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,90

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,87

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  201  201 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554386 3554577Brak uwag.

 5,00  0  96  297 201 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - pojedyncze 

spękania i nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

uszkodzenia.

3554577 3554515Brak uwag.

 5,00  0  196  493 297 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - pojedyncze 

spękania i nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

uszkodzenia.

3554515 3554640Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  139  632 493 4  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - pojedyncze 

spękania i nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

uszkodzenia.

3554640 3554642Brak uwag.

 5,00  0  210  842 632 5  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - pojedyncze 

spękania i nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

uszkodzenia.

3554642 3554643Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  201 0 201 1  1

3554386 3554577Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z płyt betonowych, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  266 201 65 2  1

3554577 3554515Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych, pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 65  297 266 96 2  1

3554577 3554515Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych, pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 0  493 297 196 3  1

3554515 3554640Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych, pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 0  632 493 139 4  1

3554640 3554642Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z płyt betonowych, pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 0  842 632 210 5  1

3554642 3554643Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  201 0 201Element nie występuje. 1  1

3554386 3554577

 0  297 201 96Element nie występuje. 2  1

3554577 3554515

 0  493 297 196Element nie występuje. 3  1

3554515 3554640

 0  632 493 139Element nie występuje. 4  1

3554640 3554642

 0  842 632 210Element nie występuje. 5  1

3554642 3554643

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  201 0 201 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczona strefa 

przykrawężnikowa.

 1  1

3554386 3554577W ramach prac utrzymaniowych oczyścić strefę przykrawężnikową jezdni.

 0  297 201 96 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczona strefa 

przykrawężnikowa.

 2  1

3554577 3554515W ramach prac utrzymaniowych oczyścić strefę przykrawężnikową jezdni.

 0  493 297 196 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczona strefa 

przykrawężnikowa.

 3  1

3554515 3554640W ramach prac utrzymaniowych oczyścić strefę przykrawężnikową jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  632 493 139 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczona strefa 

przykrawężnikowa.

 4  1

3554640 3554642W ramach prac utrzymaniowych oczyścić strefę przykrawężnikową jezdni.

 0  842 632 210 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczona strefa 

przykrawężnikowa.

 5  1

3554642 3554643W ramach prac utrzymaniowych oczyścić strefę przykrawężnikową jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,49

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  201 0 201 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (w tym progi zwalniające z kostki 

prefabrykowanej) w bardzo dobrym stanie technicznym, braki w 

urządzeniach bezpieczeństwa ruchu. Zużyta tarcza znaku A-7 w pik. 

0+160 km..

 1  1

3554386 3554577W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić tarczę znaku A-7. Rozważyć ustawienie znaków 

U-3a i U-3b na łuku drogi.

 0  297 201 96 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Pojedyncze zatarcia oznakowania poziomego, 

przypadek oznakowania przesłoniętego przez roślinności (A-7 w pik. 

0+075km), odchylonego od pionu (D-15 w pik. 0+035km) 

oraz oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku do przejścia dla 

pieszych w pik.

 0+085km.

 2  1

3554577 3554515W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odtworzyć zatarte elementy oznakowania poziomego, 

prześwietlić traczę znaku, poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,49

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  493 297 196 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Lokalne zatarcia oznakowania poziomego. Próg 

zwalniający z kostki prefabrykowanej bez uwag. Przypadek oznakowania 

D-6 umocowanego błędnie w stosunku do przejścia dla pieszych w pik. 

0+170km. Brak znaku D-6 na przejściu dla pieszych (węzeł końcowy). 

Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu (próg zwalniający z kostki 

prefabrykowanej, wygrodzenia) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 3  1

3554515 3554640W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania, elementy 

brakujące uzupełnić na podstawie uprzednio opracowanej i uzgodnionej 

dokumentacji.

 0  632 493 139 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Brak znaku D-6 na przejściu dla pieszych (węzeł 

początkowy).

 4  1

3554640 3554642W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odtworzyć zatarte elementy oznakowania poziomego, 

elementy brakujące uzupełnić na podstawie uprzednio opracowanej i 

uzgodnionej dokumentacji.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,49

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  842 632 210 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 5  1

3554642 3554643Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  201 0 201 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554386 3554577Brak uwag.

 0  297 201 96 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554577 3554515Brak uwag.

 0  493 297 196 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554515 3554640Brak uwag.

 0  632 493 139 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554640 3554642Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  842 632 210 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554642 3554643Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,25

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  201 0 201 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554386 3554577W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  297 201 96 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554577 3554515W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  493 297 196 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554515 3554640W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  632 493 139 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554640 3554642W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,25

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  842 632 210 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554642 3554643W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  201 0 201 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554386 3554577Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  297 201 96 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554577 3554515Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  493 297 196 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554515 3554640Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  632 493 139 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554640 3554642Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  842 632 210 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554642 3554643Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  201 0 201 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554386 3554577Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  297 201 96 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554577 3554515Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  493 297 196 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554515 3554640Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  632 493 139 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554640 3554642Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  842 632 210 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554642 3554643Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,49

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  201 0 201 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554386 3554577Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  297 201 96 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 2  1

3554577 3554515Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,49

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  493 297 196 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 3  1

3554515 3554640Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  632 493 139 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 4  1

3554640 3554642Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,49

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  842 632 210 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554642 3554643Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  201 0 201 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554386 3554577Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  297 201 96 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554577 3554515Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  493 297 196 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554515 3554640Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  632 493 139 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554640 3554642Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150493W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 842estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  842 632 210 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554642 3554643Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150494W - P5/2021/01

G1504941405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 734

3554630 3554617
Wylot

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,49

4,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 734

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,49 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,60Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,69

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,60

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  224  224 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan rozwiązania bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, pojedyncze 

uszkodzenia.

3554630 3554627Brak uwag.

 4,00  0  152  376 224 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne spękania kostki, 

nierówności i zapadnięcia. Stan rozwiązania dobry. Wzdłuż nawierzchni 

jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554627 3554625Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku ubytków kostki, zapadnięć lub nierówności w nawierzchni 

jezdni.

 5,00  0  73  449 376 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554625 3554624Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku powstawania ubytków kostki lub nierówności w nawierzchni 

jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,60

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  145  594 449 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554624 3554623Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku powstawania ubytków kostki lub nierówności w nawierzchni 

jezdni.

 4,00  0  140  734 594 5  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - lokalne ubytki 

elementów i nierówności. Stan rozwiązania dobry. Wzdłuż nawierzchni 

jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554623 3554617Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  224 0 224 1  1

3554630 3554627

Element nie występuje.  0  376 224 152 2  1

3554627 3554625

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  449 376 73 3  1

3554625 3554624Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  594 449 145 4  1

3554624 3554623W ramach prac utrzymaniowych oczyścić chodnik z liści.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  734 594 140 5  1

3554623 3554617W ramach prac utrzymaniowych oczyścić chodnik z liści.
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Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  224 0 224 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności, pozarastane 

trawą, stan dobry.

 1  1

3554630 3554627W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  376 224 152Element nie występuje. 2  1

3554627 3554625

 0  449 376 73Element nie występuje. 3  1

3554625 3554624

 0  594 449 145Element nie występuje. 4  1

3554624 3554623

 0  734 594 140Element nie występuje. 5  1

3554623 3554617
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Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,79

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  224 0 224 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 1  1

3554630 3554627Brak uwag.

 0  376 224 152 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku w osi jezdni do 

wpustów ulicznych (kratek), zastoiska wody w pasie jezdni.

 2  1

3554627 3554625Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.

 0  449 376 73 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż krawężników w strefę ulic 

poprzecznych, bez uwag.

 3  1

3554625 3554624Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,79

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  594 449 145 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż krawężników oraz 

powierzchniowe do przydrożnych rowów po stronie prawej, 

wzmacnianych płytami ażurowymi, zanieczyszczenia strefy 

przekrawężnikowej liśćmi.

 4  1

3554624 3554623W ramach prac utrzymaniowych oczyścić strefę przykrawężnikowej.

 0  734 594 140 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż krawężników oraz 

powierzchniowe do przydrożnych rowów po stronie prawej, 

wzmacnianych płytami ażurowymi, zanieczyszczenia strefy 

przekrawężnikowej liśćmi.

 5  1

3554623 3554617W ramach prac utrzymaniowych oczyścić strefę przykrawężnikowej.
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Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,42

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  224 0 224Element nie występuje. Rozważyć ustawienie znaku A-30 z tabliczką 

"Koniec nawierzchni utwardzonej".

 1  1

3554630 3554627

 0  376 224 152 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu w stanie technicznym dobrym. Nieoznakowane słupy w skrajni 

jezdni.

 2  1

3554627 3554625Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  449 376 73 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 3  1

3554625 3554624Brak uwag.

 0  594 449 145 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Nieoznakowane słupy w skrajni jezdni.

 4  1

3554624 3554623Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu. 

W ramach prac utrzymaniowych rozważyć oznakowanie słupów znakami 

U-9a i U-9b.
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Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,42

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  734 594 140 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 5  1

3554623 3554617Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  224 0 224 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554630 3554627Brak uwag.

 0  376 224 152 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554627 3554625Brak uwag.

 0  449 376 73 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554625 3554624Brak uwag.

 0  594 449 145 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554624 3554623Brak uwag.
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Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  734 594 140 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554623 3554617Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,60

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  224 0 224 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554630 3554627W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  376 224 152 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554627 3554625W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  449 376 73 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554625 3554624W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,60

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  594 449 145 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. 

Zalecenia dotyczące elementów oznakowania nie zostały wykonane w 

wymaganym zakresie.

 4  1

3554624 3554623W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  734 594 140 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554623 3554617W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  224 0 224 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554630 3554627Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  376 224 152 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554627 3554625Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  449 376 73 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554625 3554624Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  594 449 145 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554624 3554623Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  734 594 140 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554623 3554617Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  224 0 224 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554630 3554627Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  376 224 152 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554627 3554625Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  449 376 73 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554625 3554624Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  594 449 145 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554624 3554623Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  734 594 140 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554623 3554617Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  224 0 224 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554630 3554627Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  376 224 152 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554627 3554625Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  449 376 73 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554625 3554624Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  594 449 145 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 4  1

3554624 3554623Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  734 594 140 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554623 3554617Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,61

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  224 0 224 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554630 3554627Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  376 224 152 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554627 3554625Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  449 376 73 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554625 3554624Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  594 449 145 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554624 3554623W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150494W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 734estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,61

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  734 594 140 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  1

3554623 3554617W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150495W - P5/2021/01

G1504951405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 677

3554539 3554656
Zachodnia

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,38

4,44

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 677

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,38 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,58Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,56

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,44

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,58

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  85  85 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan rozwiązania 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554539 3554538Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku powstawania ubytków lub spękań w nawierzchni jezdni.

 4,00  0  89  174 85 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan rozwiązania 

dobry.

3554538 3554536Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku powstawania ubytków lub spękań w nawierzchni jezdni.

 4,00  0  112  286 174 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania, ubytki i łaty. Stan 

rozwiązania dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania. Miejsca postojowe z płyt 

ażurowych bez uwag.

3554536 3554535Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku powstawania ubytków lub spękań w nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,58

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  225  511 286 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554535 3554651Brak uwag.

 5,00  0  93  604 511 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554651 3554652Brak uwag.

 5,00  0  73  677 604 6  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554652 3554656Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  85 0 85 1  1

3554539 3554538

Element nie występuje.  0  174 85 89 2  1

3554538 3554536

Element nie występuje.  0  219 174 45 3  1

3554536 3554535

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 45  286 219 112 3  1

3554536 3554535Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  511 286 225 4  1

3554535 3554651Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  604 511 93 5  1

3554651 3554652

Element nie występuje.  0  677 604 73 6  1

3554652 3554656

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  85 0 85 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w jego 

nawierzchni, nieznacznie wyniesione ponad jezdnię, pozarastane trawą, 

stan dobry.

 1  1

3554539 3554538W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  174 85 89 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w jego 

nawierzchni, nieznacznie wyniesione ponad jezdnię, pozarastane trawą, 

stan dobry.

 2  1

3554538 3554536W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  219 174 45 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w jego 

nawierzchni, nieznacznie wyniesione ponad jezdnię, pozarastane trawą, 

stan dobry.

 3  1

3554536 3554535W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 45  286 219 112Element nie występuje. 3  1

3554536 3554535

 0  321 286 35Element nie występuje. 4  1

3554535 3554651

 35  511 321 225 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności, pozarastane 

trawą, stan dobry.

 4  1

3554535 3554651W ramach prac utrzymaniowych kosić pobocza.

 0  604 511 93 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności, pozarastane 

trawą, stan dobry.

 5  1

3554651 3554652W ramach prac utrzymaniowych kosić pobocza.

 0  677 604 73 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności, pozarastane 

trawą, stan dobry.

 6  1

3554652 3554656W ramach prac utrzymaniowych kosić pobocza.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,67

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  85 0 85 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, wyniesiona linia pobocza może utrudniać odprowadzenie wody z 

jezdni.

 1  1

3554539 3554538Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  174 85 89 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, wyniesiona linia pobocza może utrudniać odprowadzenie wody z 

jezdni.

 2  1

3554538 3554536Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  224 174 50 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, wyniesiona linia pobocza może utrudniać odprowadzenie wody z 

jezdni.

 3  1

3554536 3554535Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,67

ODWODNIENIE DROGID

A2

 50  286 224 112 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do wpustów 

ulicznych (kratek), bez uwag.

 3  1

3554536 3554535Brak uwag.

 0  511 286 225 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 4  1

3554535 3554651Brak uwag.

 0  604 511 93 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 5  1

3554651 3554652Brak uwag.

 0  677 604 73 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 6  1

3554652 3554656Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,34

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  85 0 85 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, przypadek przesłoniętej przez roślinność tarczy (B-5 w pik. 

0+010km), nieoznakowane drzewa w skrajni drogi.

 1  1

3554539 3554538W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawę widoczności elementu oznakowania, elementy 

brakujące uzupełnić na podstawie uprzednio opracowanej i uzgodnionej 

dokumentacji.

 0  174 85 89Element nie występuje. 2  1

3554538 3554536

 0  286 174 112 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 3  1

3554536 3554535Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,34

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  511 286 225 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania odchylonego od pionu (D-2 w pik. 

0+035km). Zła lokalizacja znaku D-1 w pik 0+034km. Istniejące elementy 

oznakowania poziomego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 4  1

3554535 3554651W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  604 511 93 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, zła lokalizacja znaku D-1 w pik 0+005km .

 5  1

3554651 3554652W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 0  677 604 73 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu w dobrym stanie technicznym, za nisko zamocowana tarcza znaku 

B-33 w pik. 0+025km.

 6  1

3554652 3554656W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  85 0 85 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554539 3554538Brak uwag.

 0  174 85 89 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554538 3554536Brak uwag.

 0  286 174 112 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 3  1

3554536 3554535Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  511 286 225 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 4  1

3554535 3554651Brak uwag.

 0  604 511 93 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 5  1

3554651 3554652Brak uwag.

 0  677 604 73 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 6  1

3554652 3554656Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,42

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  85 0 85 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554539 3554538W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  174 85 89 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, pobocza 

oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554538 3554536W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  286 174 112 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, pobocza 

oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. 

Zalecenia dotyczące elementów oznakowania zostały wykonane w 

wymaganym zakresie.

 3  1

3554536 3554535W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,42

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  511 286 225 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 4  1

3554535 3554651W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  604 511 93 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 5  1

3554651 3554652W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  677 604 73 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 6  1

3554652 3554656W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  85 0 85 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554539 3554538Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  174 85 89 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554538 3554536Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  286 174 112 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554536 3554535Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  511 286 225 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554535 3554651Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  604 511 93 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554651 3554652Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  677 604 73 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554652 3554656Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,58

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  85 0 85 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554539 3554538Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  174 85 89 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554538 3554536Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,58

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  286 174 112 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554536 3554535Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  511 286 225 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554535 3554651Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  604 511 93 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554651 3554652Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,58

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  677 604 73 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554652 3554656Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,17

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  85 0 85 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

drzewa naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554539 3554538Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  174 85 89 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554538 3554536Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,17

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  286 174 112 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554536 3554535Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  511 286 225 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 4  1

3554535 3554651Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  604 511 93 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 5  1

3554651 3554652Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,17

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  677 604 73 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 6  1

3554652 3554656Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  85 0 85 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554539 3554538Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  174 85 89 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554538 3554536Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  286 174 112 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554536 3554535Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  511 286 225 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554535 3554651Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150495W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 677estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  604 511 93 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554651 3554652Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  677 604 73 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 6  1

3554652 3554656Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150496W - P5/2021/01

G1504961405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 345

3554610 3554638
Zaciszna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,65

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 345

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,92

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,65

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  126  126 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

spękania, lokalnie wzmocnienie warstwą mieszaki bitumicznej. Stan 

techniczny odpowiedni. Krawężnik betonowy - uszkodzenia.

3554610 3554640W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 zlikwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 3,00  0  138  264 126 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

spękania, lokalnie wzmocnienie warstwą mieszaki bitumicznej. Stan 

techniczny odpowiedni. Krawężnik betonowy - uszkodzenia.

3554640 3554639W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 zlikwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  81  345 264 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka i bloczki - ubytki 

materiałowe, spękania. Stan techniczny odpowiedni. Krawężnik betonowy 

- uszkodzenia.

3554639 3554638W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

W kilkuletnich planach inwestycyjnych zaleca się zaleca się remont 

nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 150496W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554610 - 3554640 Odcinek: 3554640 - 3554639

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554639 - 3554638Pikietaż lokalny: [ 12 ] Pikietaż lokalny: [ 43 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  126 0 126 1  1

3554610 3554640Brak uwag.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) oraz na fragmencie obustronny, 

wykonany z płyt betonowych, ubytki, pojedyncze spękania płyt, miejscowe 

zapadnięcia, nierówności, uskoki, zanieczyszczenia liśćmi, stan 

rozwiązania dobry.

 0  264 126 138 2  1

3554640 3554639Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia 

oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W uzasadnionych 

przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany elementów 

nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,37

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny, wykonany z płyt betonowych, ubytki, pojedyncze 

spękania płyt, miejscowe zapadnięcia, nierówności, uskoki, 

zanieczyszczenia liśćmi, stan rozwiązania dobry.

 0  345 264 81 3  1

3554639 3554638Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia 

oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W uzasadnionych 

przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany elementów 

nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  126 0 126Element nie występuje. 1  1

3554610 3554640

 0  264 126 138Element nie występuje. 2  1

3554640 3554639

 0  345 264 81Element nie występuje. 3  1

3554639 3554638

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  126 0 126 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników, w strefę ulic poprzecznych. Uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych 

zastoisk wody. Strefa przykrawężnikowa zanieczyszczona liścmi.

 1  1

3554610 3554640Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar. Oczyścić strefę przykrawężnikową 

z liści.

 0  264 126 138 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników, w strefę ulic poprzecznych. Uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych 

zastoisk wody. Strefa przykrawężnikowa zanieczyszczona liścmi.

 2  1

3554640 3554639Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar. Oczyścić strefę przykrawężnikową 

z liści.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  345 264 81 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników, w strefę ulic poprzecznych. Uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody. Zastoiska wody w pasie jezdni. 

Strefa przykrawężnikowa zanieczyszczona liścmi.

 3  1

3554639 3554638Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar. Oczyścić strefę przykrawężnikową 

z liści.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,23

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  126 0 126 3,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, przypadek oznakowania przesłoniętego przez roślinność 

(A-7 w pik. 0+025km) oraz oznakowania D-6 umocowanego błędnie w 

stosunku do przejścia dla pieszych w pik. 0+108km. Brak znaku D-6 przy 

przejściu dla pieszych (pik. 0+115km). Istniejące elementy oznakowania 

poziomego w stanie technicznym odpowiednim, zatarcia w strefie węzła 

końcowego.

 1  1

3554610 3554640W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odtworzyć zatarte elementy oznakowania poziomego, 

poprawić umocowanie oraz widoczność elementów oznakowania, 

uzupełnić znak D-6 przed przejściem.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,23

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  264 126 138 3,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, przypadki oznakowania odchylonego od pionu (D-6 w pik. 

0+012km, A-6a w pik. 0+045km). Brak znaku D-6 przy przejściu dla 

pieszych (pik. 0+007km). Istniejące elementy oznakowania poziomego w 

stanie technicznym dopuszczalnym, liczne zatarcia.

 2  1

3554640 3554639W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odtworzyć zatarte elementy oznakowania poziomego, 

poprawić umocowanie elementów oznakowania, uzupełnić znak D-6 przed 

przejściem.

 0  345 264 81 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 3  1

3554639 3554638W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć ustawienie znaku A-30 z tabliczką "Koniec 

nawierzchni utwardzonej".

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



Droga Nr: 150496W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554610 - 3554640

Zatarcia oznakowania poziomego, brak oznakowania D-6.

Odcinek: 3554640 - 3554639

Zatarcia oznakowania poziomego, brak oznakowania D-6.

Pikietaż lokalny: [ 1 ]Pikietaż lokalny: [ 106 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  126 0 126 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554610 3554640Brak uwag.

 0  264 126 138 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554640 3554639Brak uwag.

 0  345 264 81 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554639 3554638Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  126 0 126 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane w 

niewielkim zakresie.

 1  1

3554610 3554640W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  264 126 138 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554640 3554639W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  345 264 81 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554639 3554638W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  126 0 126 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554610 3554640Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  264 126 138 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554640 3554639Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  345 264 81 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554639 3554638Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  126 0 126 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554610 3554640Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  264 126 138 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554640 3554639Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  345 264 81 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554639 3554638Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,23

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  126 0 126 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego i 

poziomego oraz niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji 

ruchu.

 1  1

3554610 3554640Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  264 126 138 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego i 

poziomego oraz niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji 

ruchu.

 2  1

3554640 3554639Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,23

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  345 264 81 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na lokalnie wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554639 3554638Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  126 0 126 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554610 3554640W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  264 126 138 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554640 3554639W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150496W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  345 264 81 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554639 3554638W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150497W - P5/2021/01

G1504971405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 81

3554599 3554598
Zakątek

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 81

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  81  81 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554599 3554598W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150497W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554599 - 3554598 Pikietaż lokalny: [ 25 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  81 0 81 1  1

3554599 3554598

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  81 0 81Element nie występuje. 1  1

3554599 3554598

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  81 0 81Element nie występuje. 1  1

3554599 3554598

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  81 0 81Element nie występuje. Rozważyć ustawienie znaku D-4a - droga bez 

przejazdu.

 1  1

3554599 3554598

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  81 0 81 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554599 3554598Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  81 0 81 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554599 3554598W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  81 0 81 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554599 3554598Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  81 0 81 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554599 3554598Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  81 0 81 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

a także z uwagi na nieoznakowane słupy i elementy roślinności 

naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554599 3554598Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150497W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  81 0 81 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554599 3554598Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150498W - P5/2021/01

G1504981405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 106

3554604 3554568
Załamana

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 106

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,33

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 106

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  106  106 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554604 3554568W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 150498W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554604 - 3554568 Pikietaż lokalny: [ 25 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 106chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  106 0 106 1  1

3554604 3554568
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 106pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  106 0 106Element nie występuje. 1  1

3554604 3554568
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 106ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  106 0 106Element nie występuje. 1  1

3554604 3554568
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 106elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  106 0 106 3,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

odpowiednim, istniejący znak D-4a w pik. 0+098km zbyt nisko 

zamontowany, wyeksploatowany.

 1  1

3554604 3554568W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



Droga Nr: 150498W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554604 - 3554568

Oznakowanie umocowane za nisko, wyeksploatowane.

Pikietaż lokalny: [ 105 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 106warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  106 0 106 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554604 3554568Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 106realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  106 0 106 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementu oznakowania, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554604 3554568W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 106

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  106 0 106 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554604 3554568Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 106elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  106 0 106 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554604 3554568Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 106

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  106 0 106 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554604 3554568Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150498W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 106estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  106 0 106 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554604 3554568Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

150499W - P5/2021/01

G1504991405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 241

3554656 3554661
Zamenhofa Ludwika

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,60

4,26

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 241

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,60 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,88Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,65
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,26

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,88

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  73  73 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, bez uwag.

3554656 3554658Brak uwag.

 5,00  0  11  84 73 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, bez uwag.

3554658 3554657Brak uwag.

 5,00  0  72  156 84 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, bez uwag.

3554657 3554660Brak uwag.

 5,00  0  55  211 156 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, bez uwag.

3554660 3554661Brak uwag.

 4,00  55  85  241 211 4  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Stan techniczny dobry.

3554660 3554661Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  73 0 73 1  1

3554656 3554658

Element nie występuje.  0  84 73 11 2  1

3554658 3554657

Element nie występuje.  0  156 84 72 3  1

3554657 3554660

Element nie występuje.  0  241 156 85 4  1

3554660 3554661
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  73 0 73 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 1  1

3554656 3554658Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  84 73 11Element nie występuje. 2  1

3554658 3554657

 0  156 84 72 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w jego 

nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 3  1

3554657 3554660Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  241 156 85 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w jego 

nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 4  1

3554660 3554661Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  73 0 73 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 1  1

3554656 3554658Brak uwag.

 0  84 73 11 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 2  1

3554658 3554657Brak uwag.

 0  156 84 72 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 3  1

3554657 3554660Brak uwag.

 0  241 156 85 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 4  1

3554660 3554661Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,31

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  73 0 73 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym dobrym. Lokalnie 

pomalowana i zaniżona tarcza znaku U-3c w pik. 0+000 km oraz B-33 w 

pik. 0+025 km.

 1  1

3554656 3554658W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić tarczę i poprawić jej mocowanie na odpowiednią 

wysokość.

 0  84 73 11Element nie występuje. 2  1

3554658 3554657

 0  156 84 72 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 3  1

3554657 3554660Brak uwag.

 0  241 156 85 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 4  1

3554660 3554661Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  73 0 73 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554656 3554658Brak uwag.

 0  84 73 11 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554658 3554657Brak uwag.

 0  156 84 72 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 3  1

3554657 3554660Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  241 156 85 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 4  1

3554660 3554661Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  73 0 73 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554656 3554658W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  84 73 11Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 2  1

3554658 3554657

 0  156 84 72 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554657 3554660W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  241 156 85 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554660 3554661W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,05

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  73 0 73 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554656 3554658Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  84 73 11 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554658 3554657Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  156 84 72 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554657 3554660Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,05

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  241 156 85 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554660 3554661Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  73 0 73 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554656 3554658Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  84 73 11 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554658 3554657Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  156 84 72 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554657 3554660Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  241 156 85 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554660 3554661Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  73 0 73 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554656 3554658Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  84 73 11 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554658 3554657Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  156 84 72 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554657 3554660Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  241 156 85 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 4  1

3554660 3554661Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  73 0 73 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554656 3554658W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  84 73 11 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554658 3554657W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150499W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 241estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  156 84 72 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554657 3554660W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  241 156 85 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554660 3554661W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151101W - P5/2021/01

G1511011405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 233

3554420 3554419
Zarzeczna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 233

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 233

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  182  182 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554420 3554419W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 182  233  233 182 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - teren prywatny.

3554420 3554419

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151101W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny. Teren prywatny.

Odcinek: 3554420 - 3554419 Odcinek: 3554420 - 3554419Pikietaż lokalny: [ 107 ] Pikietaż lokalny: [ 179 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 233chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  182 0 182 1  1

3554420 3554419

Odcinek wyłączony z oceny - teren prywatny.  182  233 182 233 1  1

3554420 3554419

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 233pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  182 0 182Element nie występuje. 1  1

3554420 3554419

 182  233 182 233Odcinek wyłączony z oceny - teren prywatny. 1  1

3554420 3554419

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 233ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  182 0 182Element nie występuje. 1  1

3554420 3554419

 182  233 182 233Odcinek wyłączony z oceny - teren prywatny. 1  1

3554420 3554419

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 233elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  182 0 182Element nie występuje. 1  1

3554420 3554419

 182  233 182 233Odcinek wyłączony z oceny - teren prywatny. 1  1

3554420 3554419

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 233warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  182 0 182 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554420 3554419Brak uwag.

 182  233 182 233Odcinek wyłączony z oceny - teren prywatny. 1  1

3554420 3554419

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 233realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  182 0 182 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554420 3554419W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 182  233 182 233Odcinek wyłączony z oceny - teren prywatny. 1  1

3554420 3554419

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 233

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  182 0 182 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554420 3554419Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 182  233 182 233Odcinek wyłączony z oceny - teren prywatny. 1  1

3554420 3554419

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 233elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  182 0 182 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554420 3554419Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 182  233 182 233Odcinek wyłączony z oceny - teren prywatny. 1  1

3554420 3554419

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 233

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  182 0 182 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

a także z uwagi na nieoznakowane słupy i elementy roślinności 

naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554420 3554419Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 182  233 182 233Odcinek wyłączony z oceny - teren prywatny. 1  1

3554420 3554419

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151101W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 233estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  182 0 182 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554420 3554419Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 182  233 182 233Odcinek wyłączony z oceny - teren prywatny. 1  1

3554420 3554419

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151102W - P5/2021/01

G1511021405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 280

3554623 3554621
Zielona

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,31

2,93

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 280

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,31 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,31Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,69

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,93

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,31

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  121  121 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, 

zapadnięcia, nierówności, wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan 

dopuszczalny.

3554623 3554622W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  115  236 121 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, 

zapadnięcia, nierówności, wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan 

dopuszczalny.

3554622 3554621W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  115  159  280 236 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - lokalne ubytki 

materiałowe oraz spękania. Stan techniczny dobry. Krawężnik betonowy - 

pojedyncze ubytki.

3554622 3554621Monitorować na bieżąco stan nawierzchni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151102W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554623 - 3554622 Odcinek: 3554622 - 3554621Pikietaż lokalny: [ 30 ] Pikietaż lokalny: [ 17 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  121 0 121 1  1

3554623 3554622

Element nie występuje.  0  280 121 159 2  1

3554622 3554621

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  121 0 121Element nie występuje. 1  1

3554623 3554622

 0  280 121 159Element nie występuje. 2  1

3554622 3554621

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  121 0 121Element nie występuje. 1  1

3554623 3554622

 0  236 121 115Element nie występuje. 2  1

3554622 3554621

 115  280 236 159 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników, zanieczyszczenia jezdni.

 2  1

3554622 3554621Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  121 0 121Element nie występuje. 1  1

3554623 3554622

 0  280 121 159 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania zanieczyszczonego (B-18 w pik. 

0+005km) oraz przesłoniętego przez roślinność (A-7 w pik. 0+145km).

 2  1

3554622 3554621W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementu oznakowania, oczyścić 

tarczę oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  121 0 121 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554623 3554622Brak uwag.

 0  280 121 159 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554622 3554621Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,57

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  121 0 121 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554623 3554622W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  280 121 159 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 2  1

3554622 3554621W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,57

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  121 0 121 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554623 3554622Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,57

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  280 121 159 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554622 3554621Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,16

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  121 0 121 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554623 3554622Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  236 121 115 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554622 3554621Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,16

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 115  280 236 159 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554622 3554621Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  121 0 121 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554623 3554622Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  280 121 159 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554622 3554621Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151102W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 280estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  121 0 121 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554623 3554622Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  280 121 159 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554622 3554621Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151103W - P5/2021/01

G1511031405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 306

3554545 3554645
Żabie Oczko

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 306

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  190  190 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, nałożone) oraz 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, liniowe, nieszczelne 

spojenia technologiczne). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, ubytki i spękania, 

lokalnie pozarastany trawą, w stanie dostatecznym. Na odcinku zatoki 

postojowe o nawierzchni z ażurowych płyt betonowych w stanie dobrym.

3554545 3554645W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  190  306  306 190 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - spękania 

elementów, ubytki nawierzchni, wzdłuż całego odcinka nierówności 

nawierzchni. Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, ubytki i spękania, lokalnie pozarastany 

trawą, w stanie dostatecznym.

3554545 3554645W kilkuletnich planach inwestycyjnych zaleca się zaleca się remont 

nawierzchni jezdni. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki. Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151103W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554545 - 3554645 Odcinek: 3554545 - 3554645Pikietaż lokalny: [ 120 ] Pikietaż lokalny: [ 225 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) od pik. 0+170 obustronny, wykonany 

z kostki prefabrykowanej, pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, 

lokalnie pozarastany trawą, zanieczyszczony liśćmi, stan rozwiązania 

dobry.

 0  306 0 306 1  1

3554545 3554645Monitorować stan nawierzchni oraz w trybie bieżącym likwidować 

występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię 

chodnika i obrzeży

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  306 0 306Element nie występuje. 1  1

3554545 3554645

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  306 0 306 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Lokalnie zanieczyszczenia w strefie przy 

krawężnikowej oraz uszkodzenia nawierzchni jezdni utrudniające 

prawidłowe odprowadzenie wody.

 1  1

3554545 3554645Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  306 0 306 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym dobrym. Lokalne odchylenia 

od pionu, przypadek oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku 

do przejścia dla pieszych w pik. 0+288km.

 1  1

3554545 3554645W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  306 0 306 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554545 3554645Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  306 0 306 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554545 3554645W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  306 0 306 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554545 3554645Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  306 0 306 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554545 3554645Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  306 0 306 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania.

 1  1

3554545 3554645Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151103W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 306estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  306 0 306 4,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554545 3554645Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151104W - P5/2021/01

G1511041405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 385

3554483 3554517
Żwirki Franciszka

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 385

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,60

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  93  93 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554483 3554482W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  128  221 93 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554482 3554516W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  164  385 221 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554516 3554517W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151104W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554483 - 3554482 Odcinek: 3554482 - 3554516

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554516 - 3554517Pikietaż lokalny: [ 37 ] Pikietaż lokalny: [ 37 ] Pikietaż lokalny: [ 77 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  93 0 93 1  1

3554483 3554482

Element nie występuje.  0  221 93 128 2  1

3554482 3554516

Element nie występuje.  0  385 221 164 3  1

3554516 3554517

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  93 0 93Element nie występuje. 1  1

3554483 3554482

 0  221 93 128Element nie występuje. 2  1

3554482 3554516

 0  385 221 164Element nie występuje. 3  1

3554516 3554517

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  93 0 93Element nie występuje. 1  1

3554483 3554482

 0  221 93 128Element nie występuje. 2  1

3554482 3554516

 0  385 221 164Element nie występuje. 3  1

3554516 3554517

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  93 0 93 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Pomalowana tarcza znaku B-33 w pik. 0+015km.

 1  1

3554483 3554482W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić tarczę znaku.

 0  221 93 128 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Pomalowane tarcze znaków B-33 w pik. 0+012km i 0+112km.

 2  1

3554482 3554516W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić tarcze znaków.

 0  385 221 164Element nie występuje. 3  1

3554516 3554517

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  93 0 93 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554483 3554482Brak uwag.

 0  221 93 128 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554482 3554516Brak uwag.

 0  385 221 164 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554516 3554517Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  93 0 93 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554483 3554482W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  221 93 128 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554482 3554516W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  385 221 164 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554516 3554517W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  93 0 93 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554483 3554482Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  221 93 128 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554482 3554516Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  385 221 164 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554516 3554517Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  93 0 93 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554483 3554482Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  221 93 128 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554482 3554516Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  385 221 164 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554516 3554517Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  93 0 93 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554483 3554482Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  221 93 128 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554482 3554516Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  385 221 164 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554516 3554517Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  93 0 93 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554483 3554482Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  221 93 128 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554482 3554516Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151104W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 385estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  385 221 164 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554516 3554517Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151105W - P5/2021/01

G1511051405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 320

3554550 3554579
Żytnia

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

5,00

5,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 320

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 5,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  5,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 5,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 320

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  167  167 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Krawężnik betonowy w dobrym stanie.

3554550 3554565Brak uwag.

 5,00  0  153  320 167 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Krawężnik betonowy w dobrym stanie.

3554565 3554579Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 320chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 0  167 0 167 1  1

3554550 3554565Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 0  320 167 153 2  1

3554565 3554579Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 320pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  167 0 167Element nie występuje. 1  1

3554550 3554565

 0  320 167 153Element nie występuje. 2  1

3554565 3554579

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 320ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  167 0 167 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężnika ściekami do wpustów ulicznych, lokalnie zanieczyszczone 

ścieki.

 1  1

3554550 3554565W ramach prac utrzymaniowych oczyścić ścieki.

 0  320 167 153 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężnika ściekami do wpustów ulicznych, lokalnie zanieczyszczone 

ścieki.

 2  1

3554565 3554579W ramach prac utrzymaniowych oczyścić ścieki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 320elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  167 0 167 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym bardzo dobrym. Przypadek 

oznakowania odchylonego od pionu (A-11a, B-33, T-1 w pik. 0+030km).

 1  1

3554550 3554565W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  320 167 153 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym bardzo dobrym. Przypadek 

oznakowania odchylonego od pionu (A-11a, B-33, T-1 w pik. 0+020km).

 2  1

3554565 3554579W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 320warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  167 0 167 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554550 3554565Brak uwag.

 0  320 167 153 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554565 3554579Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 320realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  167 0 167 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554550 3554565W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  320 167 153 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554565 3554579W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 320

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  167 0 167 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554550 3554565Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  320 167 153 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554565 3554579Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 320elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  167 0 167 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554550 3554565Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  320 167 153 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554565 3554579Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 320

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  167 0 167 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554550 3554565Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  320 167 153 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554565 3554579Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151105W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 320estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  167 0 167 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554550 3554565Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  320 167 153 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554565 3554579Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151106W - P5/2021/01

G1511061405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 625

3554826 3554841
Bagnista

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 625

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  432  432 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554826 3554839W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  193  625 432 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554839 3554841W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151106W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554826 - 3554839 Odcinek: 3554839 - 3554841Pikietaż lokalny: [ 125 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  432 0 432 1  1

3554826 3554839

Element nie występuje.  0  625 432 193 2  1

3554839 3554841

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  432 0 432Element nie występuje. 1  1

3554826 3554839

 0  625 432 193Element nie występuje. 2  1

3554839 3554841

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  432 0 432Element nie występuje. 1  1

3554826 3554839

 0  625 432 193Element nie występuje. 2  1

3554839 3554841
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  432 0 432Element nie występuje. 1  1

3554826 3554839

 0  625 432 193Element nie występuje. 2  1

3554839 3554841
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  432 0 432 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554826 3554839Brak uwag.

 0  625 432 193 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554839 3554841Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  432 0 432 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554826 3554839W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  625 432 193 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554839 3554841W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  432 0 432 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554826 3554839Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  625 432 193 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554839 3554841Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  432 0 432 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554826 3554839Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  625 432 193 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554839 3554841Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  432 0 432 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554826 3554839Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  625 432 193 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554839 3554841Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151106W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 625estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  432 0 432 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554826 3554839Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  625 432 193 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554839 3554841Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151107W - P5/2021/01

G1511071405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 2 234

3554781 3554014
Brwinowska

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,98

3,27

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 2 234

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,98 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,03Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,98
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,27

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,03

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  80  80 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Brak widocznych uszkodzeń. Stan rozwiązania 

bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy lub kamienny, bez uwag.

3554781 3554825Brak uwag.

 2,00  80  555  555 80 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, ubytki, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554781 3554825W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  566  1 121 555 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, ubytki, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny. Lokalnie na 

końcu odcinka nawierzchnia bitumiczna, stan dobry.

3554825 3554824W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,03

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  166  1 287 1 121 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze ubytki, stan 

dobry.

3554824 3554834Brak uwag.

 4,00  0  135  1 422 1 287 4  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze ubytki, stan 

dobry.

3554834 3554842Brak uwag.

 4,00  0  6  1 428 1 422 5  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze ubytki, stan 

dobry.

3554842 3554021Brak uwag.

 4,00  0  80  1 508 1 428 6  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze ubytki, stan 

dobry.

3554021 3554837Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,03

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  73  1 581 1 508 7  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty wbudowane. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik lub opornik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania w stanie 

dobrym.

3554837 3554838Brak uwag.

 5,00  0  203  1 784 1 581 8  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty wbudowane. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik lub opornik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania w stanie 

dobrym.

3554838 3554014Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,03

JEZDNIEA

A2

 3,00  203  653  2 234 1 784 8  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554838 3554014W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.
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Droga Nr: 151107W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554781 - 3554825 Odcinek: 3554825 - 3554824

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554838 - 3554014Pikietaż lokalny: [ 365 ] Pikietaż lokalny: [ 405 ] Pikietaż lokalny: [ 240 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  555 0 555 1  1

3554781 3554825

Element nie występuje.  0  1 121 555 566 2  1

3554825 3554824

Element nie występuje.  0  1 287 1 121 166 3  1

3554824 3554834

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  1 422 1 287 135 4  1

3554834 3554842Brak uwag.

Element nie występuje.  0  1 428 1 422 6 5  1

3554842 3554021
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z płyt betonowych, pojedyncze 

spękania, ubytki materiałowe, uskoki i przewężenia, naniesienia gruntu, 

pozarastany. Stan techniczny odpowiedni.

 0  1 508 1 428 80 6  1

3554021 3554837Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić nawierzchnię z naniesień.

Element nie występuje.  0  1 581 1 508 73 7  1

3554837 3554838

Element nie występuje.  0  1 784 1 581 203 8  1

3554838 3554014
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z płyt betonowych, pojedyncze 

spękania, ubytki materiałowe, uskoki i przewężenia, naniesienia gruntu, 

pozarastany. Stan techniczny odpowiedni.

 203  2 234 1 784 653 8  1

3554838 3554014Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. 

Oczyścić nawierzchnię z naniesień i z trawy.
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Droga Nr: 151107W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554021 - 3554837

Nierówności, przewężenia, zanieczyszczenia.

Odcinek: 3554838 - 3554014

Nierówności, ubytki, zanieczyszczenia w strefie chodnika.

Pikietaż lokalny: [ 55 ] Pikietaż lokalny: [ 475 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  555 0 555Element nie występuje. 1  1

3554781 3554825

 0  1 121 555 566Element nie występuje. 2  1

3554825 3554824

 0  1 287 1 121 166 4,00 Pobocze obustronne gruntowe ulepszone kruszywem, nierówności, 

porost roślinności, stan dobry.

 3  1

3554824 3554834Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 422 1 287 135Element nie występuje. 4  1

3554834 3554842

 0  1 428 1 422 6Element nie występuje. 5  1

3554842 3554021
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 508 1 428 80Element nie występuje. 6  1

3554021 3554837

 0  1 581 1 508 73 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 7  1

3554837 3554838Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 784 1 581 203 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 8  1

3554838 3554014Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 203  2 234 1 784 653Element nie występuje. 8  1

3554838 3554014
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  80 0 80 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 1  1

3554781 3554825Brak uwag.

 80  555 80 555Element nie występuje. 1  1

3554781 3554825

 0  1 121 555 566Element nie występuje. 2  1

3554825 3554824

 0  1 287 1 121 166 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 3  1

3554824 3554834Brak uwag.

 0  1 422 1 287 135 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 4  1

3554834 3554842Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 428 1 422 6 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 5  1

3554842 3554021Brak uwag.

 0  1 508 1 428 80 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 6  1

3554021 3554837Brak uwag.

 0  1 581 1 508 73 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 7  1

3554837 3554838Brak uwag.

 0  1 784 1 581 203 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 8  1

3554838 3554014Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

ODWODNIENIE DROGID

A2

 203  2 234 1 784 653 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Uszkodzenia nawierzchni oraz wyniesiona linia gruntu utrudniająca 

odprowadzenie wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 8  1

3554838 3554014Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  555 0 555 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 1  1

3554781 3554825W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeanalizować możliwość ustawienia znaku A-30 z 

tablicą "Koniec nawierzchni utwardzonej".

 0  1 121 555 566Element nie występuje. 2  1

3554825 3554824

 0  1 287 1 121 166 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym dobrym. 

Zanieczyszczona tarcza znaku G-1c w pik. 0+115 km.

 3  1

3554824 3554834Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 422 1 287 135 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym dobrym. 

Przypadek przesłoniętej tarczy oznakowania (A-10 w pik. 0+080km).

 4  1

3554834 3554842W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementu oznakowania.

 0  1 428 1 422 6Element nie występuje. 5  1

3554842 3554021

 0  1 508 1 428 80Element nie występuje. 6  1

3554021 3554837

 0  1 581 1 508 73 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, lokalnie przekręcone tarcze znaków (A-30, B-33 w pik. 0+020km).

 7  1

3554837 3554838W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  2 234 1 581 653 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Nieoznakowane słupy w skrajni drogi.

 8  1

3554838 3554014W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeanalizować możliwość oznakowania słupów w skrajni 

znakami typu U-9.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  555 0 555 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554781 3554825Brak uwag.

 0  1 121 555 566 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554825 3554824Brak uwag.

 0  1 287 1 121 166 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554824 3554834Brak uwag.

 0  1 422 1 287 135 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554834 3554842Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 428 1 422 6 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554842 3554021Brak uwag.

 0  1 508 1 428 80 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554021 3554837Brak uwag.

 0  1 581 1 508 73 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554837 3554838Brak uwag.

 0  2 234 1 581 653 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 8  1

3554838 3554014Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,20

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  555 0 555 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554781 3554825W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 121 555 566 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554825 3554824W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 287 1 121 166 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554824 3554834W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 422 1 287 135 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554834 3554842W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,20

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 428 1 422 6Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 5  1

3554842 3554021

 0  1 508 1 428 80 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

zostały wykonane częściowo.

 6  1

3554021 3554837W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 581 1 508 73 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 7  1

3554837 3554838W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  2 234 1 581 653 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, 

zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 8  1

3554838 3554014W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  80 0 80 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554781 3554825Brak istotnych uwag i zaleceń.

 80  555 80 555 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554781 3554825Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 121 555 566 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554825 3554824Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  1 287 1 121 166 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554824 3554834Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 422 1 287 135 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554834 3554842Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 428 1 422 6 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554842 3554021Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 508 1 428 80 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni chodnika. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554021 3554837Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 581 1 508 73 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554837 3554838Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  2 234 1 581 653 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554838 3554014Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  80 0 80 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554781 3554825Brak istotnych uwag i zaleceń.

 80  555 80 555 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554781 3554825Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 121 555 566 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554825 3554824Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  1 287 1 121 166 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554824 3554834Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 422 1 287 135 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554834 3554842Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 428 1 422 6 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554842 3554021Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 508 1 428 80 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554021 3554837Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 581 1 508 73 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554837 3554838Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 784 1 581 203 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 8  1

3554838 3554014Brak istotnych uwag i zaleceń.

 203  2 234 1 784 653 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554838 3554014Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,13

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  555 0 555 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554781 3554825Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 121 555 566 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554825 3554824Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,13

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 287 1 121 166 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554824 3554834Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 422 1 287 135 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 4  1

3554834 3554842Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,13

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 428 1 422 6 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554842 3554021Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 508 1 428 80 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 6  1

3554021 3554837Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,13

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 581 1 508 73 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 7  1

3554837 3554838Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  2 234 1 581 653 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego oraz nieoznakowane słupy i 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 8  1

3554838 3554014Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,21

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  555 0 555 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554781 3554825Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  1 121 555 566 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554825 3554824Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,21

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 287 1 121 166 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554824 3554834W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 422 1 287 135 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554834 3554842W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,21

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 428 1 422 6 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  1

3554842 3554021W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 508 1 428 80 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 6  1

3554021 3554837W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151107W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 234estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,21

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 581 1 508 73 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554837 3554838W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  2 234 1 581 653 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 8  1

3554838 3554014Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151108W - P5/2021/01

G1511081405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 2 186

3554674 3554326
Grudowska

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,35

3,96

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 2 186

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,35 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,38Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,27

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,96

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,38

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  167  167 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężnik 

betonowy - pojedyncze uszkodzenia.

3554674 3554676Brak uwag.

 4,00  0  160  327 167 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki materiałowe) oraz lokalne odkształcenia strukturalne 

(spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554676 3554677W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia.

 4,00  0  93  420 327 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki materiałowe) oraz lokalne odkształcenia strukturalne 

(spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554677 3554678W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,38

JEZDNIEA

A2

 0  228  648 420 4  1 Odcinek wyłączony z oceny - ciąg pieszo rowerowy.

3554678 3554018

 5,00  0  225  873 648 5  2 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Zatoka z kostki betonowej i płyt ażurowych bez uwag, z bloczków 

betonowych - ubytki. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554696 3554699W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  0  21  894 873 6  2 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalnie uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki materiałowe) oraz lokalne odkształcenia strukturalne 

(spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554699 3554698W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,38

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  208  1 102 894 7  2 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalnie uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki materiałowe) oraz lokalne odkształcenia strukturalne 

(spękania siatkowe, liniowe). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni 

jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554698 3554796W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  144  1 246 1 102 8  2 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalnie uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki materiałowe) oraz lokalne odkształcenia strukturalne 

(spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554796 3554819W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,38

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  151  1 397 1 246 9  2 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554819 3554022W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 151  349  1 595 1 397 9  2 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554819 3554022

 2,00  0  445  2 040 1 595 10  3 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554820 3554834W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,38

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  146  2 186 2 040 11  3 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554834 3554326W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 5



Droga Nr: 151108W Zdjęcia dla części A

Ciąg pieszo-rowerowy. Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554678 - 3554018 Odcinek: 3554819 - 3554022

Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554819 - 3554022

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554820 - 3554834

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554834 - 3554326

Pikietaż lokalny: [ 1 ] Pikietaż lokalny: [ 52 ] Pikietaż lokalny: [ 150 ]

Pikietaż lokalny: [ 120 ] Pikietaż lokalny: [ 45 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik lewostronny wykonany z kostki prefabrykowanej, ciąg 

pieszo-rowerowy prawostronny o nawierzchni asfaltowej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  167 0 167 1  1

3554674 3554676Brak uwag.

 4,00 Chodnik lewostronny wykonany z kostki prefabrykowanej, ciąg 

pieszo-rowerowy prawostronny o nawierzchni asfaltowej, pojedyncze 

ubytki materiału, nierówności oraz zanieczyszczenia, stan rozwiązania 

dobry.

 0  307 167 140 2  1

3554676 3554677W okresie do końca 2022 r. zaleca się oczyszczanie nawierzchni 

chodnika oraz obrzeży.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, stan rozwiązania 

bardzo dobry.

 140  327 307 160 2  1

3554676 3554677Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik prawostronny wykonany z płyt betonowych, pojedyncze ubytki 

materiału oraz nierówności, spękania, ciąg pieszo-rowerowy lewostronny 

o nawierzchni asfaltowej, stan rozwiązania dobry.

 0  420 327 93 3  1

3554677 3554678Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 5,00 Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej i z kostki 

prefabrykowanej, stan techniczny bardzo dobry.

 0  648 420 228 4  1

3554678 3554018Brak uwag.

 5,00 Chodnik prawostronny wykonany z kostki prefabrykowanej, ciąg 

pieszo-rowerowy lewostronny o nawierzchni asfaltowej, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  873 648 225 5  2

3554696 3554699Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej oraz asfaltowej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  894 873 21 6  2

3554699 3554698Brak uwag.

 5,00 Chodnik prawostronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  1 102 894 208 7  2

3554698 3554796Brak uwag.

 5,00 Chodnik prawostronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  1 246 1 102 144 8  2

3554796 3554819Brak uwag.

Element nie występuje.  0  1 397 1 246 151 9  2

3554819 3554022

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  151  1 595 1 397 349 9  2

3554819 3554022
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,81

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  2 040 1 595 445 10  3

3554820 3554834

Element nie występuje.  0  2 186 2 040 146 11  3

3554834 3554326
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  167 0 167Element nie występuje. 1  1

3554674 3554676

 0  327 167 160Element nie występuje. 2  1

3554676 3554677

 0  420 327 93Element nie występuje. 3  1

3554677 3554678

 0  648 420 228Element nie występuje. 4  1

3554678 3554018

 0  873 648 225Element nie występuje. 5  2

3554696 3554699

 0  894 873 21Element nie występuje. 6  2

3554699 3554698
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 102 894 208Element nie występuje. 7  2

3554698 3554796

 0  1 246 1 102 144Element nie występuje. 8  2

3554796 3554819

 0  1 397 1 246 151Element nie występuje. 9  2

3554819 3554022

 151  1 595 1 397 349Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 9  2

3554819 3554022

 0  2 040 1 595 445Element nie występuje. 10  3

3554820 3554834

 0  2 186 2 040 146Element nie występuje. 11  3

3554834 3554326
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  167 0 167 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 1  1

3554674 3554676Brak uwag.

 0  327 167 160 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników. Uszkodzenia nawierzchni, możliwość 

tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 2  1

3554676 3554677Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  420 327 93 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników. Uszkodzenia nawierzchni, możliwość 

tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 3  1

3554677 3554678Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  648 420 228 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody na przyległy 

teren, bez uwag.

 4  1

3554678 3554018Brak uwag.

 0  873 648 225 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 5  2

3554696 3554699Brak uwag.

 0  894 873 21 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Bez uwag.

 6  2

3554699 3554698Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 102 894 208 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni, możliwość 

tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 7  2

3554698 3554796Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.

 0  1 246 1 102 144 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni, możliwość 

tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 8  2

3554796 3554819Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,51

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 397 1 246 151Element nie występuje. 9  2

3554819 3554022

 151  1 595 1 397 349Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 9  2

3554819 3554022

 0  2 040 1 595 445Element nie występuje. 10  3

3554820 3554834

 0  2 186 2 040 146Element nie występuje. 11  3

3554834 3554326
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  167 0 167 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym. Przypadek oznakowania D-6 umocowanego 

błędnie w stosunku do przejścia dla pieszych w pik.

 0+015km.

 1  1

3554674 3554676W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 0  327 167 160 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, wyeksploatowane tarcze oznakowania (B-33, D-1 w pik. 

0+140km). Istniejące elementy oznakowania poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym bardzo dobrym.

 2  1

3554676 3554677W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowane elementy.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  420 327 93 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, przypadek oznakowania odchylonego od pionu (D-1 w pik. 

0+020km) oraz przekręconego (B-33 w pik. 0+025km), wyeksploatowana 

tarcza oznakowania (D-1 w pik. 0+070km). Istniejące elementy 

oznakowania poziomego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 3  1

3554677 3554678W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.

 0  648 420 228 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 4  1

3554678 3554018Brak uwag.

 0  873 648 225 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, za nisko zamocowana tarcza (B-36 w pik. 0+013km), lokalne 

odchylenia od pionu.

 5  2

3554696 3554699W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  894 873 21 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz sygnalizacji 

świetlnej w stanie technicznym dobrym.

 6  2

3554699 3554698Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  1 102 894 208 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz sygnalizacji 

świetlnej w stanie technicznym bardzo dobrym.

 7  2

3554698 3554796W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć oznakowanie skrzyżowania (węzeł końcowy).

 0  1 246 1 102 144 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Oznakowanie lokalnie odchylone od pionu (A-11a, B-33 w pik. 

0+095km, B-36 w pik. 0+123km) oraz wyeksploatowane (D-1 w pik. 

0+127km). Istniejące elementy oznakowania poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym bardzo dobrym.

 8  2

3554796 3554819W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 397 1 246 151 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, przekręcona tarcza oznakowania (D-4a w pik. 0+013km).

 9  2

3554819 3554022W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 151  1 595 1 397 349Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 9  2

3554819 3554022

 0  2 040 1 595 445 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 10  3

3554820 3554834Brak uwag.

 0  2 186 2 040 146Element nie występuje. 11  3

3554834 3554326
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  167 0 167 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554674 3554676Brak uwag.

 0  327 167 160 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554676 3554677Brak uwag.

 0  420 327 93 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554677 3554678Brak uwag.

 0  648 420 228 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554678 3554018Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  873 648 225 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  2

3554696 3554699Brak uwag.

 0  894 873 21 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  2

3554699 3554698Brak uwag.

 0  1 102 894 208 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  2

3554698 3554796Brak uwag.

 0  1 246 1 102 144 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 8  2

3554796 3554819Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 397 1 246 151 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 9  2

3554819 3554022Brak uwag.

 151  1 595 1 397 349Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 9  2

3554819 3554022

 0  2 040 1 595 445 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 10  3

3554820 3554834Brak uwag.

 0  2 186 2 040 146 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 11  3

3554834 3554326Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,53

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  167 0 167Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554674 3554676

 0  327 167 160 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554676 3554677W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  420 327 93 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 3  1

3554677 3554678W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  648 420 228Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 4  1

3554678 3554018

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,53

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  873 648 225 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 5  2

3554696 3554699W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  894 873 21 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 6  2

3554699 3554698W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 102 894 208 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 7  2

3554698 3554796W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,53

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 246 1 102 144 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 8  2

3554796 3554819W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 397 1 246 151 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane częściowo.

 9  2

3554819 3554022W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 151  1 595 1 397 349Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 9  2

3554819 3554022

 0  2 040 1 595 445 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane częściowo.

 10  3

3554820 3554834W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,53

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  2 186 2 040 146 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane częściowo.

 11  3

3554834 3554326W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  167 0 167 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554674 3554676Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  327 167 160 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554676 3554677Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  420 327 93 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554677 3554678Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  648 420 228 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554678 3554018Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  873 648 225 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  2

3554696 3554699Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  894 873 21 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  2

3554699 3554698Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 102 894 208 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  2

3554698 3554796Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  1 246 1 102 144 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 8  2

3554796 3554819Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 397 1 246 151 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 9  2

3554819 3554022Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 151  1 595 1 397 349Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 9  2

3554819 3554022

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  2 040 1 595 445 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 10  3

3554820 3554834Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  2 186 2 040 146 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 11  3

3554834 3554326Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,95

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  167 0 167 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554674 3554676Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  327 167 160 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554676 3554677Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,95

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  420 327 93 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554677 3554678Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  648 420 228 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554678 3554018Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  873 648 225 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  2

3554696 3554699Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,95

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  894 873 21 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  2

3554699 3554698Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 102 894 208 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 7  2

3554698 3554796Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,95

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 246 1 102 144 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 8  2

3554796 3554819Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  1 397 1 246 151 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 9  2

3554819 3554022Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 151  1 595 1 397 349Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 9  2

3554819 3554022

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,95

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  2 040 1 595 445 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 10  3

3554820 3554834Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  2 186 2 040 146 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 11  3

3554834 3554326Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,05

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  167 0 167 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554674 3554676Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  327 167 160 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 2  1

3554676 3554677Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  420 327 93 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 3  1

3554677 3554678Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,05

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  648 420 228 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554678 3554018Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  873 648 225 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  2

3554696 3554699Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  894 873 21 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 6  2

3554699 3554698Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 102 894 208 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 7  2

3554698 3554796Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,05

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 246 1 102 144 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 8  2

3554796 3554819Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 397 1 246 151 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz bliskość torów 

kolejowych.

 9  2

3554819 3554022Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 151  1 595 1 397 349Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 9  2

3554819 3554022

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,05

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  2 040 1 595 445 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz bliskość torów 

kolejowych.

 10  3

3554820 3554834Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  2 186 2 040 146 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz bliskość torów 

kolejowych.

 11  3

3554834 3554326Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,25

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  167 0 167 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554674 3554676Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  327 167 160 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554676 3554677Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  420 327 93 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554677 3554678Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  648 420 228 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554678 3554018Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,25

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  873 648 225 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  2

3554696 3554699Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  894 873 21 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 6  2

3554699 3554698Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 102 894 208 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 7  2

3554698 3554796Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 246 1 102 144 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 8  2

3554796 3554819Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,25

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 397 1 246 151 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 9  2

3554819 3554022Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 151  1 595 1 397 349Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 9  2

3554819 3554022

 0  2 040 1 595 445 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 10  3

3554820 3554834Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151108W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 186estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,25

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  2 186 2 040 146 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 11  3

3554834 3554326Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151109W - P5/2021/01

G1511091405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 537

3554821 3554810
Jodłowa

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 537

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,25

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 537

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  271  271 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Lokalne nierówności, stan 

dobry.

3554821 3554810Brak uwag.

 4,00  271  460  460 271 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554821 3554810Brak uwag.

 4,00  460  537  537 460 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Lokalne nierówności, stan 

dobry.

3554821 3554810Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 537chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  537 0 537 1  1

3554821 3554810

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 537pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  537 0 537Element nie występuje. 1  1

3554821 3554810

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 537ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  537 0 537 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę oraz 

wzdłuż krawężników, bez uwag.

 1  1

3554821 3554810Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 537elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  537 0 537 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadki oznakowania wyeksploatowanego (B-33 w pik. 

0+195km, A-11a w pik. 0+210km, A-11a, B-33 w pik. 0+463km), 

odchylonego od pionu (A-11a, B-33 w pik. 0+463km), zanieczyszczonego 

(A-11a, B-33 w pik. 0+463km) oraz przesłoniętego (A-11a w pik. 

0+210km). Istniejące elementy oznakowania poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w 

stanie technicznym bardzo dobrym. Nieoznakowane słupy w skrajni 

drogowej.

 1  1

3554821 3554810W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementów 

oznakowania, wymienić wyeksploatowane elementy. 

Elementy brakujące uzupełnić na podstawie uprzednio opracowanej i 

uzgodnionej dokumentacji.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



Droga Nr: 151109W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554821 - 3554810

Oznakowanie A-11a, B-33 odchylone od pionu, 

zanieczyszczone, wyeksploatowane.

Pikietaż lokalny: [ 472 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 537warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  537 0 537 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 1  1

3554821 3554810Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 537realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  537 0 537 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 1  1

3554821 3554810W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 537

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  537 0 537 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554821 3554810Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 537elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  537 0 537 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554821 3554810Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 537

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  537 0 537 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, ograniczenia warunków 

widoczności w strefie skrzyżowania (węzeł początkowy), a także z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554821 3554810Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151109W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 537estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  537 0 537 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554821 3554810W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151110W - P5/2021/01

G1511101405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 564

3554843 3554836
Konopnickiej Marii

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 564
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,20
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 564

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  461  461 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze ubytki, stan 

dobry.

3554843 3554021Brak uwag.

 4,00  0  103  564 461 2  2 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze ubytki, stan 

dobry.

3554842 3554836Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 564chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  461 0 461 1  1

3554843 3554021

Element nie występuje.  0  564 461 103 2  2

3554842 3554836
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 564pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  461 0 461 4,00 Pobocze obustronne gruntowe wzmocnione kruszywem, nierówności, 

stan dobry.

 1  1

3554843 3554021Brak uwag.

 0  564 461 103Element nie występuje. 2  2

3554842 3554836
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 564ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  461 0 461 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę, bez 

uwag.

 1  1

3554843 3554021Brak uwag.

 0  564 461 103 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę, bez 

uwag.

 2  2

3554842 3554836Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 564elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  461 0 461Element nie występuje. 1  1

3554843 3554021

 0  564 461 103Element nie występuje. 2  2

3554842 3554836
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 564warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  461 0 461 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554843 3554021Brak uwag.

 0  564 461 103Element nie występuje. 2  2

3554842 3554836
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 564realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  461 0 461Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554843 3554021

 0  564 461 103Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 2  2

3554842 3554836
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 564

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  461 0 461 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554843 3554021Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  564 461 103 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  2

3554842 3554836Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 564elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  461 0 461 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554843 3554021Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  564 461 103 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  2

3554842 3554836Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 564

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  461 0 461 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554843 3554021Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  564 461 103 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  2

3554842 3554836Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151110W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 564estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  461 0 461 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554843 3554021W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  564 461 103 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  2

3554842 3554836W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151111W - P5/2021/01

G1511111405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 109

3554774 3554775
Łąkowa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,04

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 109

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,28

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,04

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  355  355 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554774 3554772W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  84  439 355 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, poprzeczne). Stan techniczny dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania.

3554772 3554863W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  44  483 439 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania.

3554863 3554768W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  55  538 483 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), odkształcenia 

strukturalne (spękania). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie opornik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554768 3554865W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  85  623 538 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane), odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, poprzeczne). Stan techniczny dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania.

3554865 3554770W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  85  154  692 623 5  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne nierówności, stan dobry.

3554865 3554770Brak uwag.

 4,00  0  96  788 692 6  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne nierówności, ubytki, stan 

dobry.

3554770 3554767Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  141  929 788 7  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne nierówności, ubytki, stan 

dobry.

3554767 3554011Brak uwag.

 4,00  0  93  1 022 929 8  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne nierówności, ubytki, stan 

dobry.

3554011 3554867Brak uwag.

 4,00  0  87  1 109 1 022 9  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne nierówności, ubytki, stan 

dobry.

3554867 3554775Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  355 0 355 1  1

3554774 3554772

Element nie występuje.  0  439 355 84 2  1

3554772 3554863

Element nie występuje.  0  483 439 44 3  1

3554863 3554768

Element nie występuje.  0  538 483 55 4  1

3554768 3554865

Element nie występuje.  0  692 538 154 5  1

3554865 3554770

Element nie występuje.  0  788 692 96 6  1

3554770 3554767

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  929 788 141 7  1

3554767 3554011

Element nie występuje.  0  1 022 929 93 8  1

3554011 3554867

Element nie występuje.  0  1 109 1 022 87 9  1

3554867 3554775

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  355 0 355Element nie występuje. 1  1

3554774 3554772

 0  439 355 84Element nie występuje. 2  1

3554772 3554863

 0  483 439 44 4,00 Pobocze jedno lub obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz 

ubytki w jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 3  1

3554863 3554768W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  538 483 55 4,00 Pobocze jedno lub obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz 

ubytki w jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 4  1

3554768 3554865W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  692 538 154 4,00 Pobocze jedno lub obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz 

ubytki w jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 5  1

3554865 3554770W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  788 692 96Element nie występuje. 6  1

3554770 3554767

 0  929 788 141 4,00 Pobocze jedno lub obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz 

ubytki w jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 7  1

3554767 3554011W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  1 022 929 93Element nie występuje. 8  1

3554011 3554867
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 109 1 022 87 4,00 Pobocze jedno lub obustronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz 

ubytki w jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 9  1

3554867 3554775W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  355 0 355 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, lokalnie wzdłuż linii krawężników. Lokalnie wpusty deszczowe. 

Możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie jezdni.

 1  1

3554774 3554772Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  439 355 84 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie jezdni.

 2  1

3554772 3554863Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  483 439 44 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie jezdni.

 3  1

3554863 3554768Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  538 483 55 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie jezdni.

 4  1

3554768 3554865Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  692 538 154 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie jezdni.

 5  1

3554865 3554770Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  788 692 96 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie jezdni.

 6  1

3554770 3554767Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  929 788 141 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie jezdni.

 7  1

3554767 3554011Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 022 929 93 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie jezdni.

 8  1

3554011 3554867Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  1 109 1 022 87 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Możliwe pojedyncze zastoiska wody w pasie jezdni.

 9  1

3554867 3554775Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,20

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  355 0 355 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi podrzutowe z prefabrykatów, słupki blokujące, lustro 

drogowe) w stanie technicznym dobrym. Lokalnie przekrzywione słupki 

znaków (A-11a, B-33, T-1 w pik. 0+155km, 0+255km). Brak oznakowania 

poziomego.

 1  1

3554774 3554772W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  439 355 84 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Brak oznakowania poziomego.

 2  1

3554772 3554863Brak uwag.

 0  483 439 44 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Brak oznakowania poziomego.

 3  1

3554863 3554768Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,20

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  538 483 55 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi podrzutowe z prefabrykatów) w stanie technicznym dobrym. 

Brak oznakowania poziomego.

 4  1

3554768 3554865Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  692 538 154 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi podrzutowe z prefabrykatów) w stanie technicznym dobrym. 

Brak oznakowania poziomego.

 5  1

3554865 3554770Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  788 692 96 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi podrzutowe z prefabrykatów) w stanie technicznym dobrym. 

Przekręcona tarcza oznakowania B-33 w pik. 0+005km. Brak oznakowania 

poziomego.

 6  1

3554770 3554767W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,20

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  929 788 141 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Lokalnie tarcze oznakowania umocowane za nisko (B-20 w pik. 

0+085km, 0+095km), zasłonięte przez gałęzie (A-10 w pik. 0+040km).

 7  1

3554767 3554011W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementów 

oznakowania.

 0  1 022 929 93 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Brak oznakowania poziomego.

 8  1

3554011 3554867Brak uwag.

 0  1 109 1 022 87 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Brak oznakowania poziomego.

 9  1

3554867 3554775Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  355 0 355 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554774 3554772Brak uwag.

 0  439 355 84 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554772 3554863Brak uwag.

 0  483 439 44 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554863 3554768Brak uwag.

 0  538 483 55 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554768 3554865Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  692 538 154 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554865 3554770Brak uwag.

 0  788 692 96 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554770 3554767Brak uwag.

 0  929 788 141 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554767 3554011Brak uwag.

 0  1 022 929 93 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 8  1

3554011 3554867Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 109 1 022 87 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 9  1

3554867 3554775Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,20

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  355 0 355 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 1  1

3554774 3554772W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  439 355 84 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554772 3554863W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  483 439 44 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, pobocza 

oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554863 3554768W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,20

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  538 483 55 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 4  1

3554768 3554865W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  692 538 154 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 5  1

3554865 3554770W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  788 692 96 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 6  1

3554770 3554767W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,20

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  929 788 141 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 7  1

3554767 3554011W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 022 929 93 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 8  1

3554011 3554867W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 109 1 022 87 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 9  1

3554867 3554775W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,17

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  355 0 355 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554774 3554772Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  439 355 84 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554772 3554863Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,17

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  483 439 44 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554863 3554768Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  538 483 55 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554768 3554865Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,17

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  692 538 154 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554865 3554770Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  788 692 96 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554770 3554767Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  929 788 141 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554767 3554011Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,17

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 022 929 93 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 8  1

3554011 3554867Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 109 1 022 87 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 9  1

3554867 3554775Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  355 0 355 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554774 3554772Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  439 355 84 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554772 3554863Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  483 439 44 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554863 3554768Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  538 483 55 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554768 3554865Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  692 538 154 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554865 3554770Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  788 692 96 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554770 3554767Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  929 788 141 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554767 3554011Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  1 022 929 93 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554011 3554867Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 109 1 022 87 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 9  1

3554867 3554775Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  355 0 355 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554774 3554772Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  439 355 84 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554772 3554863Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  483 439 44 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554863 3554768Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  538 483 55 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 4  1

3554768 3554865Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  692 538 154 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 5  1

3554865 3554770Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  788 692 96 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego.

 6  1

3554770 3554767Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  929 788 141 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego.

 7  1

3554767 3554011Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 022 929 93 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 8  1

3554011 3554867Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 109 1 022 87 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 9  1

3554867 3554775Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  355 0 355 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554774 3554772W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  439 355 84 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554772 3554863W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  483 439 44 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554863 3554768W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  538 483 55 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554768 3554865W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  692 538 154 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  1

3554865 3554770W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  788 692 96 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 6  1

3554770 3554767W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  929 788 141 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554767 3554011W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 022 929 93 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 8  1

3554011 3554867W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151111W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 109estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 109 1 022 87 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 9  1

3554867 3554775W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 5



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151112W - P5/2021/01

G1511121405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 180

3554847 3554835
Nadarzyńska

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,70

4,64

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 180

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,70 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,70

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,64

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  182  182 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry.

3554847 3554849Brak uwag.

 5,00  0  15  197 182 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. W początkowej strefie odcinka przejazd klejowy.

3554849 3554819Brak uwag.

 5,00  0  311  508 197 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554819 3554818Brak uwag.

 5,00  0  177  685 508 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554818 3554821Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  128  813 685 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554821 3554823Brak uwag.

 5,00  0  134  947 813 6  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, jednostronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554823 3554824Brak uwag.

 5,00  0  233  1 180 947 7  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry.

3554824 3554835Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  182 0 182 1  1

3554847 3554849

Element nie występuje.  0  197 182 15 2  1

3554849 3554819

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  508 197 311 3  1

3554819 3554818Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  685 508 177 4  1

3554818 3554821Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  813 685 128 5  1

3554821 3554823Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  947 813 134 6  1

3554823 3554824Brak uwag.

Element nie występuje.  0  1 180 947 233 7  1

3554824 3554835

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,36

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  182 0 182Element nie występuje. 1  1

3554847 3554849

 0  197 182 15Element nie występuje. 2  1

3554849 3554819

 0  508 197 311 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, lokalnie przewężone, stan 

odpowiedni.

 3  1

3554819 3554818W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  685 508 177 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 4  1

3554818 3554821W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,36

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  813 685 128 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 5  1

3554821 3554823W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

 0  947 813 134Element nie występuje. 6  1

3554823 3554824

 0  1 180 947 233 3,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności koleiny oraz ubytki 

w jego nawierzchni, pozarastane trawą, lokalnie przewężone, stan 

odpowiedni.

 7  1

3554824 3554835W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



Droga Nr: 151112W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554819 - 3554818

Deformacje, przewężenia.

Odcinek: 3554824 - 3554835

Deformacje, wyniesienia, porost roślinności w strefie 

pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 200 ]Pikietaż lokalny: [ 215 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  182 0 182 5,00 Odwodnienie powierzchniowe jezdni z odprowadzeniem wody poza 

strefę jezdni, bez uwag.

 1  1

3554847 3554849Brak uwag.

 0  197 182 15 5,00 Odwodnienie powierzchniowe jezdni z odprowadzeniem wody poza 

strefę jezdni, bez uwag.

 2  1

3554849 3554819Brak uwag.

 0  508 197 311 5,00 Odwodnienie powierzchniowe jezdni z odprowadzeniem wody poza 

strefę jezdni oraz do wpustów ulicznych, bez uwag.

 3  1

3554819 3554818Brak uwag.

 0  685 508 177 5,00 Odwodnienie powierzchniowe jezdni z odprowadzeniem wody poza 

strefę jezdni, bez uwag.

 4  1

3554818 3554821Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  813 685 128 5,00 Odwodnienie powierzchniowe jezdni z odprowadzeniem wody poza 

strefę jezdni, bez uwag.

 5  1

3554821 3554823Brak uwag.

 0  947 813 134 5,00 Odwodnienie powierzchniowe jezdni z odprowadzeniem wody poza 

strefę jezdni, bez uwag.

 6  1

3554823 3554824Brak uwag.

 0  1 180 947 233 5,00 Odwodnienie powierzchniowe jezdni z odprowadzeniem wody poza 

strefę jezdni, bez uwag.

 7  1

3554824 3554835Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,52

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  182 0 182 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Tarcze znaków lokalnie przekręcone i zanieczyszczone (G-1c w 

pik. 0+145km) oraz wyblaknięte (B-20 w pik. 0+175km). Urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie 

U9a/U9b, bariery odgradzające) w stanie technicznym dobrym. 

Przekręcona tablica U-9b w pik. 0+065km. Brak w oznakowania 

poziomego.

 1  1

3554847 3554849W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawne umocowanie tarcz oznakowania oraz wymianę 

wyblakniętych tarcz. Wykonać oznakowanie p-12 przed przejazdem 

kolejowym.

 0  197 182 15 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym dobrym. Braki w 

oznakowaniu poziomym.

 2  1

3554849 3554819W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wykonać oznakowanie p-12 przed przejazdem kolejowym.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,52

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  508 197 311 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym dobrym. 

Przypadek oznakowania odchylonego od pionu (D-1, T-6 w pik. 0+020km).

 3  1

3554819 3554818W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  685 508 177 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Brak oznakowania poziomego.

 4  1

3554818 3554821Brak uwag.

 0  813 685 128Element nie występuje. 5  1

3554821 3554823

 0  947 813 134 5,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 6  1

3554823 3554824W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeanalizować możliwość wprowadzenia organizacji 

ruchu w zakresie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,52

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 180 947 233 5,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 7  1

3554824 3554835W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeanalizować możliwość wprowadzenia organizacji 

ruchu w zakresie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  182 0 182 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554847 3554849Brak uwag.

 0  197 182 15 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554849 3554819Brak uwag.

 0  508 197 311 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554819 3554818Brak uwag.

 0  685 508 177 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554818 3554821Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  813 685 128 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554821 3554823Brak uwag.

 0  947 813 134 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554823 3554824Brak uwag.

 0  1 180 947 233 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554824 3554835Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,46

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  182 0 182 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554847 3554849W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  197 182 15 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554849 3554819W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  508 197 311 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554819 3554818W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  685 508 177 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554818 3554821W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,46

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  813 685 128 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554821 3554823W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  947 813 134 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 6  1

3554823 3554824W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 180 947 233 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 7  1

3554824 3554835W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  182 0 182 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554847 3554849Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  197 182 15 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554849 3554819Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  508 197 311 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554819 3554818Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  685 508 177 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554818 3554821Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  813 685 128 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554821 3554823Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  947 813 134 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554823 3554824Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,28

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 180 947 233 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554824 3554835Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  182 0 182 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554847 3554849Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  197 182 15 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554849 3554819Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  508 197 311 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554819 3554818Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  685 508 177 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554818 3554821Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  813 685 128 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554821 3554823Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  947 813 134 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554823 3554824Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 180 947 233 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554824 3554835Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,48

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  182 0 182 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania oraz niekompletność wymaganych elementów 

stałej organizacji ruchu.

 1  1

3554847 3554849Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  197 182 15 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 2  1

3554849 3554819Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,48

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  508 197 311 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554819 3554818Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  685 508 177 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554818 3554821Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  813 685 128 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554821 3554823Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  947 813 134 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 6  1

3554823 3554824Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,48

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 180 947 233 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 7  1

3554824 3554835Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,80

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  182 0 182 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554847 3554849Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  197 182 15 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554849 3554819Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  508 197 311 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554819 3554818Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  685 508 177 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554818 3554821Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151112W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 180estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,80

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  813 685 128 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554821 3554823Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  947 813 134 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 6  1

3554823 3554824Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 180 947 233 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554824 3554835W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151113W - P5/2021/01

G1511131405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 902

3554339 3554837
Owczarska

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,03

3,93

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 902

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,03 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,41Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,26

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,93

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  83  83 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne nierówności, stan dobry.

3554339 3554338Brak uwag.

 4,00  0  72  155 83 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne nierówności, stan dobry.

3554338 3554337Brak uwag.

 5,00  0  147  302 155 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan bardzo dobry.

3554337 3554336Brak uwag.

 5,00  0  152  454 302 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan bardzo dobry.

3554336 3554835Brak uwag.

 5,00  0  187  641 454 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan bardzo dobry.

3554835 3554326Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  14  655 641 6  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, ubytki, wzmocnienia 

kruszywem, stan odpowiedni.

3554326 3554309W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 3,00  0  105  760 655 7  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, ubytki, wzmocnienia 

kruszywem, stan odpowiedni.

3554309 3554836W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  0  142  902 760 8  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Lokalne nierówności, stan 

dobry.

3554836 3554837Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151113W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki. Lokalne nierówności, ubytki.

Odcinek: 3554326 - 3554309 Odcinek: 3554309 - 3554836Pikietaż lokalny: [ 3 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  83 0 83 1  1

3554339 3554338

Element nie występuje.  0  155 83 72 2  1

3554338 3554337

Element nie występuje.  0  302 155 147 3  1

3554337 3554336

Element nie występuje.  0  454 302 152 4  1

3554336 3554835

Element nie występuje.  0  641 454 187 5  1

3554835 3554326

Element nie występuje.  0  655 641 14 6  1

3554326 3554309

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  760 655 105 7  1

3554309 3554836

Element nie występuje.  0  902 760 142 8  1

3554836 3554837

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  83 0 83 4,00 Pobocze gruntowe obustronne, nierówności, stan dobry. 1  1

3554339 3554338Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  155 83 72 4,00 Pobocze gruntowe obustronne, nierówności, stan dobry. 2  1

3554338 3554337Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  302 155 147 4,00 Pobocze gruntowe obustronne, nierówności, stan dobry. 3  1

3554337 3554336Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  454 302 152 3,00 Pobocze gruntowe obustronne, nierówności, wyniesione w stosunku do 

drogi, przewężone, występuje na fragmentach, stan odpowiedni. 

Zalegające liście wzdłuż poboczy.

 4  1

3554336 3554835Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  641 454 187 3,00 Pobocze gruntowe obustronne, nierówności, porost roślinności, 

przewężone, stan odpowiedni.

 5  1

3554835 3554326Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  655 641 14 4,00 Pobocze gruntowe obustronne, ulepszone kruszywem, nierówności, stan 

dobry.

 6  1

3554326 3554309Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,57

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  760 655 105Element nie występuje. 7  1

3554309 3554836

 0  902 760 142 4,00 Pobocze gruntowe obustronne, wzmocnione kruszywem, nierówności, 

stan dobry.

 8  1

3554836 3554837Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 3



Droga Nr: 151113W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554336 - 3554835

Deformacje, przewężenia w strefie pobocza.

Odcinek: 3554835 - 3554326

Deformacje, przewężenia, porost roślinności w strefie 

pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 127 ]Pikietaż lokalny: [ 47 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  83 0 83 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody poza strefę jezdni, stan bez 

istotnych uwag.

 1  1

3554339 3554338Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  155 83 72 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody poza strefę jezdni, stan bez 

istotnych uwag.

 2  1

3554338 3554337Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  302 155 147 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody poza strefę jezdni, stan bez 

istotnych uwag.

 3  1

3554337 3554336Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  454 302 152 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody poza strefę jezdni, stan bez 

istotnych uwag.

 4  1

3554336 3554835Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  641 454 187 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody poza strefę jezdni, stan bez 

istotnych uwag.

 5  1

3554835 3554326Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  655 641 14Element nie występuje. 6  1

3554326 3554309

 0  760 655 105Element nie występuje. 7  1

3554309 3554836

 0  902 760 142 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody poza strefę jezdni, stan bez 

istotnych uwag.

 8  1

3554836 3554837Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,45

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  83 0 83Element nie występuje. 1  1

3554339 3554338

 0  155 83 72 5,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 2  1

3554338 3554337Brak uwag.

 0  302 155 147Element nie występuje. 3  1

3554337 3554336

 0  454 302 152 5,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 4  1

3554336 3554835Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,45

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  641 454 187 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Lokalnie tarcze znaku przesłonięte przez roślinność (A-7, T-6c w 

pik. 0+148km), umocowane za nisko (A-10 w pik. 0+122km), pomalowane 

(G-1c w pik. 0+122km) i wyblaknięte (A-10 w pik. 0+122km).

 5  1

3554835 3554326W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie i widoczność elementów 

oznakowania, wymienić wyeksploatowany element, oczyścić pomalowaną 

tarczę.

 0  655 641 14 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym bardzo dobrym. 

Niewielkie zatarcia oznakowania poziomego.

 6  1

3554326 3554309Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,45

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  760 655 105 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i miejscowości w dobrym 

stanie technicznym, brak oznakowania poziomego. Przypadek 

oznakowania umocowanego za nisko (A-10 w pik. 0+060km) oraz 

wyeksploatowanego (G-1 w pik. 0+060km).

 7  1

3554309 3554836W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania, wymienić 

wyeksploatowaną tarczę.

 0  902 760 142Element nie występuje. 8  1

3554836 3554837
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  83 0 83 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554339 3554338Brak uwag.

 0  155 83 72 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554338 3554337Brak uwag.

 0  302 155 147 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554337 3554336Brak uwag.

 0  454 302 152Element nie występuje. 4  1

3554336 3554835

 0  641 454 187 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554835 3554326Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  655 641 14 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554326 3554309Brak uwag.

 0  760 655 105 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554309 3554836Brak uwag.

 0  902 760 142 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 8  1

3554836 3554837Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,66

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  83 0 83 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. Zalecenia 

dotyczące nawierzchni jezdni zostały wykonane.

 1  1

3554339 3554338W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  155 83 72 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. Zalecenia 

dotyczące nawierzchni jezdni zostały wykonane.

 2  1

3554338 3554337W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  302 155 147 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. Zalecenia 

dotyczące nawierzchni jezdni zostały wykonane.

 3  1

3554337 3554336W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,66

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  454 302 152 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554336 3554835W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  641 454 187 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. Zalecenia 

dotyczące elementów oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym 

zakresie.

 5  1

3554835 3554326W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  655 641 14 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 6  1

3554326 3554309W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,66

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  760 655 105 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, zostały 

wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów oznakowania nie 

zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 7  1

3554309 3554836W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  902 760 142 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 8  1

3554836 3554837W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  83 0 83 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554339 3554338Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  155 83 72 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554338 3554337Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  302 155 147 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554337 3554336Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  454 302 152 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554336 3554835Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  641 454 187 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554835 3554326Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  655 641 14 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554326 3554309Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  760 655 105 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554309 3554836Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  902 760 142 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554836 3554837Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 8



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  83 0 83 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554339 3554338Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  155 83 72 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554338 3554337Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  302 155 147 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554337 3554336Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  454 302 152 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554336 3554835Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  641 454 187 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554835 3554326Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  655 641 14 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 6  1

3554326 3554309Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  760 655 105 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 7  1

3554309 3554836Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  902 760 142 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554836 3554837Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  83 0 83 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554339 3554338Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  155 83 72 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz nieoznakowane 

słupy naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554338 3554337Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  302 155 147 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554337 3554336Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  454 302 152 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 4  1

3554336 3554835Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  641 454 187 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, nieoznakowane 

słupy naruszające skrajnię drogową oraz stan techniczny istniejącego 

oznakowania pionowego.

 5  1

3554835 3554326Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  655 641 14 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 6  1

3554326 3554309Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  760 655 105 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego.

 7  1

3554309 3554836Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  902 760 142 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 8  1

3554836 3554837Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  83 0 83 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554339 3554338W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  155 83 72 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554338 3554337W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  302 155 147 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554337 3554336W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  454 302 152 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554336 3554835W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  641 454 187 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  1

3554835 3554326W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  655 641 14 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 6  1

3554326 3554309W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151113W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 902estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  760 655 105 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554309 3554836W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  902 760 142 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 8  1

3554836 3554837W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151114W - P5/2021/01

G1511141405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 57

3554026 3554016
Podkowiańska

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 57

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 57

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  57  57 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554026 3554016W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151114W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554026 - 3554016 Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 57chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  57 0 57 1  1

3554026 3554016

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 57pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  57 0 57Element nie występuje. 1  1

3554026 3554016

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 57ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  57 0 57Element nie występuje. 1  1

3554026 3554016

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 57elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  57 0 57Element nie występuje. 1  1

3554026 3554016

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 57warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  57 0 57 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554026 3554016Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 57realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  57 0 57 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554026 3554016W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 57

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  57 0 57 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554026 3554016Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 57elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  57 0 57 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554026 3554016Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 57

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  57 0 57 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554026 3554016Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151114W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 57estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  57 0 57 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554026 3554016Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151115W - P5/2021/01

G1511151405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 283

3554832 3554845
Poleska

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 283

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,67
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 283

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  283  283 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554832 3554845W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151115W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554832 - 3554845 Pikietaż lokalny: [ 120 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 283chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  283 0 283 1  1

3554832 3554845
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 283pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  283 0 283Element nie występuje. 1  1

3554832 3554845

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 283ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  283 0 283Element nie występuje. 1  1

3554832 3554845

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 283elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  283 0 283 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Tarcza oznakowania D-4a w pik. 0+010km przesłonięta przez 

roślinność.

 1  1

3554832 3554845W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementu oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 283warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  283 0 283 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554832 3554845Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 283realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  283 0 283 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554832 3554845W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 283

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  283 0 283 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554832 3554845Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 283elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  283 0 283 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554832 3554845Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 283

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  283 0 283 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan istniejącego 

oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy roślinności 

naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554832 3554845Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151115W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 283estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  283 0 283 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554832 3554845Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151116W - P5/2021/01

G1511161405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 404

3554773 3554391
Ptasia

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 404

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 404

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  404  404 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554773 3554391W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151116W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554773 - 3554391 Pikietaż lokalny: [ 33 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 404chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  404 0 404 1  1

3554773 3554391

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 404pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  404 0 404Element nie występuje. 1  1

3554773 3554391

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 404ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  404 0 404Element nie występuje. 1  1

3554773 3554391
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 404elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  404 0 404Element nie występuje. 1  1

3554773 3554391

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 404warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  404 0 404 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554773 3554391Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 404realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  404 0 404 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554773 3554391W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 404

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  404 0 404 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554773 3554391Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 404elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  404 0 404 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554773 3554391Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 404

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  404 0 404 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554773 3554391Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151116W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 404estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  404 0 404 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554773 3554391Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151117W - P5/2021/01

G1511171405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 615

3554837 3554858
Turczynek

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,63

3,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 615

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,63 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,71Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,69
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,71

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  470  470 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554837 3554844W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 5,00  470  551  551 470 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554837 3554844Brak uwag.

 5,00  0  64  615 551 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554844 3554858Brak uwag.
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Droga Nr: 151117W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554837 - 3554844 Pikietaż lokalny: [ 275 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  470 0 470 1  1

3554837 3554844

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 470  551 470 551 1  1

3554837 3554844Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  615 551 64 2  1

3554844 3554858Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  551 0 551 4,00 Pobocze jednostronne, miejscowo nierówności, wzmocnione warstwą 

kruszywa, stan dobry.

 1  1

3554837 3554844Brak istotnych uwag i zaleceń do istniejącego rozwiązania.

 0  615 551 64Element nie występuje. 2  1

3554844 3554858
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  470 0 470Element nie występuje. 1  1

3554837 3554844

 470  551 470 551 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 1  1

3554837 3554844Monitorować warunki odwodnienia drogi.

 0  615 551 64 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni do rowu lewostronnego, bez uwag.

 2  1

3554844 3554858Monitorować warunki odwodnienia drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  551 0 551Element nie występuje. Rozważyć możliwość wprowadzenia ozn. 

informującego o końcu drogi utwardzonej.

 1  1

3554837 3554844

 0  615 551 64 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 2  1

3554844 3554858Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  205 0 205Element nie występuje. 1  1

3554837 3554844

 205  551 205 551 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554837 3554844Brak uwag.

 0  615 551 64 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554844 3554858Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,10

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  551 0 551 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

pobocza, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554837 3554844W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  615 551 64 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania zostały wykonane.

 2  1

3554844 3554858W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,21

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  551 0 551 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554837 3554844Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  615 551 64 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554844 3554858Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,47

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  205 0 205 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554837 3554844Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 205  470 205 470 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554837 3554844Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,47

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 470  551 470 551 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554837 3554844Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  615 551 64 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554844 3554858Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,21

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  551 0 551 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554837 3554844Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  615 551 64 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554844 3554858Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151117W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 615estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,10

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  551 0 551 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554837 3554844Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  615 551 64 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554844 3554858W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151118W - P5/2021/01

G1511181405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 2 049

3554844 3554833
Wiatraczna

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,64

3,23

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 2 049

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,64 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,64Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,86

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,23

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  304  304 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze spękania, uskoki i 

ubytki materiałowe płyt. Stan techniczny dobry.

3554844 3554843Brak uwag.

 4,00  0  113  417 304 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze spękania, uskoki i 

ubytki materiałowe płyt. Stan techniczny dobry.

3554843 3554853Brak uwag.

 4,00  0  39  456 417 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze spękania, uskoki i 

ubytki materiałowe płyt. Stan techniczny dobry.

3554853 3554854Brak uwag.

 4,00  0  34  490 456 4  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze spękania, uskoki i 

ubytki materiałowe płyt. Stan techniczny dobry.

3554854 3554855Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  22  512 490 5  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze spękania, uskoki i 

ubytki materiałowe płyt. Stan techniczny dobry.

3554855 3554022Brak uwag.

 4,00  0  8  520 512 6  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze nieróności. Stan 

techniczny dobry.

3554022 3554820Brak uwag.

 4,00  0  133  653 520 7  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze nieróności. Stan 

techniczny dobry.

3554820 3554818Brak uwag.

 2,00  0  100  753 653 8  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny. Lokalnie na 

początku odcinka nawierzchnia bitumiczna - bez uwag.

3554818 3554817W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  45  798 753 9  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554817 3554816W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  41  839 798 10  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554816 3554815W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  27  866 839 11  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554815 3554814W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  63  929 866 12  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554814 3554813W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  67  996 929 13  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554813 3554812W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  116  1 112 996 14  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554812 3554811W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  101  1 213 1 112 15  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554811 3554808W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  60  1 273 1 213 16  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554808 3554809W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  64  1 337 1 273 17  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554809 3554810W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  100  1 437 1 337 18  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554810 3554861W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  156  1 593 1 437 19  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554861 3554825W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  193  1 786 1 593 20  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554825 3554832W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  263  2 049 1 786 21  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554832 3554833W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 151118W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554818 - 3554817 Odcinek: 3554817 - 3554816

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554816 - 3554815

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554815 - 3554814

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554814 - 3554813 Odcinek: 3554813 - 3554812

Pikietaż lokalny: [ 23 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ] Pikietaż lokalny: [ 10 ]

Pikietaż lokalny: [ 8 ] Pikietaż lokalny: [ 12 ] Pikietaż lokalny: [ 8 ]
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Droga Nr: 151118W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554812 - 3554811 Odcinek: 3554811 - 3554808

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554808 - 3554809

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554809 - 3554810

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554810 - 3554861 Odcinek: 3554861 - 3554825

Pikietaż lokalny: [ 5 ] Pikietaż lokalny: [ 10 ] Pikietaż lokalny: [ 10 ]

Pikietaż lokalny: [ 35 ] Pikietaż lokalny: [ 20 ] Pikietaż lokalny: [ 20 ]
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Droga Nr: 151118W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554825 - 3554832 Odcinek: 3554832 - 3554833Pikietaż lokalny: [ 5 ] Pikietaż lokalny: [ 87 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  304 0 304 1  1

3554844 3554843

Element nie występuje.  0  417 304 113 2  1

3554843 3554853

Element nie występuje.  0  456 417 39 3  1

3554853 3554854

Element nie występuje.  0  490 456 34 4  1

3554854 3554855

Element nie występuje.  0  512 490 22 5  1

3554855 3554022

Element nie występuje.  0  520 512 8 6  1

3554022 3554820
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  653 520 133 7  1

3554820 3554818

Element nie występuje.  0  753 653 100 8  1

3554818 3554817

Element nie występuje.  0  798 753 45 9  1

3554817 3554816

Element nie występuje.  0  839 798 41 10  1

3554816 3554815

Element nie występuje.  0  866 839 27 11  1

3554815 3554814

Element nie występuje.  0  929 866 63 12  1

3554814 3554813
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  996 929 67 13  1

3554813 3554812

Element nie występuje.  0  1 112 996 116 14  1

3554812 3554811

Element nie występuje.  0  1 213 1 112 101 15  1

3554811 3554808

Element nie występuje.  0  1 273 1 213 60 16  1

3554808 3554809

Element nie występuje.  0  1 337 1 273 64 17  1

3554809 3554810

Element nie występuje.  0  1 437 1 337 100 18  1

3554810 3554861
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  1 593 1 437 156 19  1

3554861 3554825

Element nie występuje.  0  1 786 1 593 193 20  1

3554825 3554832

Element nie występuje.  0  2 049 1 786 263 21  1

3554832 3554833
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  304 0 304 4,00 Pobocza gruntowe obustronne, wzmocnione kruszywem, nierówności, 

lokalnie zaniżone, stan dobry.

 1  1

3554844 3554843Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  417 304 113 4,00 Pobocza gruntowe obustronne, wzmocnione kruszywem, nierówności, 

stan dobry.

 2  1

3554843 3554853Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  456 417 39 4,00 Pobocza gruntowe obustronne, wzmocnione kruszywem, nierówności, 

stan dobry.

 3  1

3554853 3554854Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  490 456 34 4,00 Pobocza gruntowe obustronne, wzmocnione kruszywem, nierówności, 

stan dobry.

 4  1

3554854 3554855Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  512 490 22 4,00 Pobocza gruntowe obustronne, wzmocnione kruszywem, nierówności, 

stan dobry.

 5  1

3554855 3554022Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  520 512 8 4,00 Pobocza gruntowe obustronne, wzmocnione kruszywem, nierówności, 

stan dobry.

 6  1

3554022 3554820Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  653 520 133 4,00 Pobocza gruntowe obustronne, wzmocnione kruszywem, nierówności, 

stan dobry.

 7  1

3554820 3554818Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  753 653 100Element nie występuje. 8  1

3554818 3554817
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  798 753 45Element nie występuje. 9  1

3554817 3554816

 0  839 798 41Element nie występuje. 10  1

3554816 3554815

 0  866 839 27Element nie występuje. 11  1

3554815 3554814

 0  929 866 63Element nie występuje. 12  1

3554814 3554813

 0  996 929 67Element nie występuje. 13  1

3554813 3554812

 0  1 112 996 116Element nie występuje. 14  1

3554812 3554811
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 213 1 112 101Element nie występuje. 15  1

3554811 3554808

 0  1 273 1 213 60Element nie występuje. 16  1

3554808 3554809

 0  1 337 1 273 64Element nie występuje. 17  1

3554809 3554810

 0  1 437 1 337 100Element nie występuje. 18  1

3554810 3554861

 0  1 593 1 437 156Element nie występuje. 19  1

3554861 3554825

 0  1 786 1 593 193Element nie występuje. 20  1

3554825 3554832
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  2 049 1 786 263Element nie występuje. 21  1

3554832 3554833

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  304 0 304 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę w 

strefę poboczy. Możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 1  1

3554844 3554843Brak uwag.

 0  417 304 113 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę w 

strefę poboczy. Możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 2  1

3554843 3554853Brak uwag.

 0  456 417 39 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę w 

strefę poboczy. Możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 3  1

3554853 3554854Brak uwag.

 0  490 456 34 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę w 

strefę poboczy. Możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 4  1

3554854 3554855Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  512 490 22 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę w 

strefę poboczy. Możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 5  1

3554855 3554022Brak uwag.

 0  520 512 8 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę w 

strefę poboczy. Możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 6  1

3554022 3554820Brak uwag.

 0  653 520 133 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę w 

strefę poboczy. Możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 7  1

3554820 3554818Brak uwag.

 0  753 653 100Element nie występuje. 8  1

3554818 3554817

 0  798 753 45Element nie występuje. 9  1

3554817 3554816
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  839 798 41Element nie występuje. 10  1

3554816 3554815

 0  866 839 27Element nie występuje. 11  1

3554815 3554814

 0  929 866 63Element nie występuje. 12  1

3554814 3554813

 0  996 929 67Element nie występuje. 13  1

3554813 3554812

 0  1 112 996 116Element nie występuje. 14  1

3554812 3554811
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 213 1 112 101Element nie występuje. 15  1

3554811 3554808

 0  1 273 1 213 60Element nie występuje. 16  1

3554808 3554809

 0  1 337 1 273 64Element nie występuje. 17  1

3554809 3554810

 0  1 437 1 337 100Element nie występuje. 18  1

3554810 3554861

 0  1 593 1 437 156Element nie występuje. 19  1

3554861 3554825
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 786 1 593 193Element nie występuje. 20  1

3554825 3554832

 0  2 049 1 786 263Element nie występuje. 21  1

3554832 3554833
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,98

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  304 0 304 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz lustro drogowe w stanie 

technicznym bardzo dobrym, brak oznakowania poziomego.

 1  1

3554844 3554843Brak uwag.

 0  417 304 113 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 2  1

3554843 3554853Brak uwag.

 0  456 417 39 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 3  1

3554853 3554854Brak uwag.

 0  490 456 34Element nie występuje. 4  1

3554854 3554855

 0  512 490 22 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym dobrym.

 5  1

3554855 3554022Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,98

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  520 512 8Element nie występuje. 6  1

3554022 3554820

 0  653 520 133 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 7  1

3554820 3554818Brak uwag.

 0  753 653 100 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 8  1

3554818 3554817Brak uwag.

 0  798 753 45Element nie występuje. 9  1

3554817 3554816

 0  839 798 41 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 10  1

3554816 3554815Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,98

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  866 839 27 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 11  1

3554815 3554814Brak uwag.

 0  929 866 63Element nie występuje. 12  1

3554814 3554813

 0  996 929 67Element nie występuje. 13  1

3554813 3554812

 0  1 112 996 116Element nie występuje. 14  1

3554812 3554811
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,98

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 213 1 112 101 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego. Przypadek przekręconej tarczy 

oznakowania (D-1 w pik. 0+090km).

 15  1

3554811 3554808W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 0  1 273 1 213 60 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 16  1

3554808 3554809Brak uwag.

 0  1 337 1 273 64Element nie występuje. 17  1

3554809 3554810

 0  1 437 1 337 100Element nie występuje. 18  1

3554810 3554861
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,98

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 593 1 437 156Element nie występuje. 19  1

3554861 3554825

 0  1 786 1 593 193Element nie występuje. 20  1

3554825 3554832

 0  2 049 1 786 263Element nie występuje. 21  1

3554832 3554833
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  304 0 304 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554844 3554843Brak uwag.

 0  417 304 113 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554843 3554853Brak uwag.

 0  456 417 39 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554853 3554854Brak uwag.

 0  490 456 34Element nie występuje. 4  1

3554854 3554855

 0  512 490 22 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554855 3554022Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  520 512 8 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554022 3554820Brak uwag.

 0  653 520 133 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554820 3554818Brak uwag.

 0  753 653 100 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 8  1

3554818 3554817Brak uwag.

 0  798 753 45 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 9  1

3554817 3554816Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  839 798 41 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 10  1

3554816 3554815Brak uwag.

 0  866 839 27 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 11  1

3554815 3554814Brak uwag.

 0  929 866 63 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 12  1

3554814 3554813Brak uwag.

 0  996 929 67 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 13  1

3554813 3554812Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 112 996 116 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 14  1

3554812 3554811Brak uwag.

 0  1 213 1 112 101 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 15  1

3554811 3554808Brak uwag.

 0  1 273 1 213 60 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 16  1

3554808 3554809Brak uwag.

 0  1 337 1 273 64 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 17  1

3554809 3554810Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 437 1 337 100 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 18  1

3554810 3554861Brak uwag.

 0  1 593 1 437 156 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 19  1

3554861 3554825Brak uwag.

 0  1 786 1 593 193 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 20  1

3554825 3554832Brak uwag.

 0  2 049 1 786 263 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 21  1

3554832 3554833Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  304 0 304 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554844 3554843W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  417 304 113 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554843 3554853W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  456 417 39 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554853 3554854W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  490 456 34 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554854 3554855W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  512 490 22 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554855 3554022W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  520 512 8 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 6  1

3554022 3554820W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  653 520 133 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 7  1

3554820 3554818W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  753 653 100 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 8  1

3554818 3554817W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  798 753 45 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 9  1

3554817 3554816W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  839 798 41 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 10  1

3554816 3554815W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  866 839 27 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 11  1

3554815 3554814W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  929 866 63 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 12  1

3554814 3554813W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  996 929 67 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 13  1

3554813 3554812W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 112 996 116 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 14  1

3554812 3554811W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 213 1 112 101 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 15  1

3554811 3554808W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 273 1 213 60 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 16  1

3554808 3554809W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 337 1 273 64 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 17  1

3554809 3554810W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 437 1 337 100 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 18  1

3554810 3554861W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 593 1 437 156 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 19  1

3554861 3554825W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 786 1 593 193 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 20  1

3554825 3554832W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  2 049 1 786 263 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 21  1

3554832 3554833W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  304 0 304 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554844 3554843Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  417 304 113 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554843 3554853Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  456 417 39 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554853 3554854Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  490 456 34 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554854 3554855Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  512 490 22 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554855 3554022Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  520 512 8 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554022 3554820Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  653 520 133 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554820 3554818Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  753 653 100 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554818 3554817Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  798 753 45 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 9  1

3554817 3554816Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  839 798 41 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 10  1

3554816 3554815Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  866 839 27 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 11  1

3554815 3554814Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  929 866 63 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 12  1

3554814 3554813Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 8



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  996 929 67 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 13  1

3554813 3554812Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 9



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 112 996 116 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 14  1

3554812 3554811Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 10



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 213 1 112 101 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 15  1

3554811 3554808Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 11



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 273 1 213 60 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 16  1

3554808 3554809Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 12



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 337 1 273 64 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 17  1

3554809 3554810Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 13



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 437 1 337 100 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 18  1

3554810 3554861Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 14



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 593 1 437 156 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 19  1

3554861 3554825Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 15



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 786 1 593 193 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 20  1

3554825 3554832Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 16



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  2 049 1 786 263 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 21  1

3554832 3554833Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 17



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  304 0 304 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554844 3554843Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  417 304 113 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554843 3554853Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  456 417 39 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554853 3554854Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  490 456 34 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554854 3554855Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  512 490 22 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554855 3554022Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  520 512 8 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554022 3554820Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  653 520 133 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554820 3554818Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  753 653 100 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 8  1

3554818 3554817Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  798 753 45 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 9  1

3554817 3554816Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  839 798 41 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 10  1

3554816 3554815Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  866 839 27 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 11  1

3554815 3554814Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  929 866 63 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 12  1

3554814 3554813Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  996 929 67 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 13  1

3554813 3554812Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  1 112 996 116 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 14  1

3554812 3554811Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 213 1 112 101 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 15  1

3554811 3554808Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  1 273 1 213 60 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 16  1

3554808 3554809Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 337 1 273 64 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 17  1

3554809 3554810Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  1 437 1 337 100 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 18  1

3554810 3554861Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 8



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 593 1 437 156 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 19  1

3554861 3554825Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  1 786 1 593 193 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 20  1

3554825 3554832Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 9



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,64

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  2 049 1 786 263 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 21  1

3554832 3554833Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 10



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  304 0 304 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554844 3554843Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  417 304 113 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554843 3554853Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  456 417 39 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554853 3554854Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  490 456 34 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 4  1

3554854 3554855Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  512 490 22 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 5  1

3554855 3554022Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  520 512 8 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 6  1

3554022 3554820Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  653 520 133 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 7  1

3554820 3554818Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  753 653 100 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 8  1

3554818 3554817Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  798 753 45 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 9  1

3554817 3554816Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  839 798 41 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 10  1

3554816 3554815Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  866 839 27 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 11  1

3554815 3554814Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  929 866 63 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 12  1

3554814 3554813Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  996 929 67 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 13  1

3554813 3554812Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 112 996 116 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 14  1

3554812 3554811Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 213 1 112 101 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 15  1

3554811 3554808Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 273 1 213 60 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 16  1

3554808 3554809Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 8



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 337 1 273 64 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 17  1

3554809 3554810Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 437 1 337 100 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 18  1

3554810 3554861Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 9



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 593 1 437 156 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 19  1

3554861 3554825Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 786 1 593 193 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 20  1

3554825 3554832Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 10



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  2 049 1 786 263 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 21  1

3554832 3554833Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 11



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  304 0 304 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554844 3554843W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  417 304 113 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554843 3554853W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  456 417 39 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554853 3554854W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  490 456 34 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554854 3554855W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  512 490 22 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  1

3554855 3554022W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  520 512 8 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 6  1

3554022 3554820W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  653 520 133 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554820 3554818W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  753 653 100 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 8  1

3554818 3554817Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  798 753 45 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 9  1

3554817 3554816Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  839 798 41 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 10  1

3554816 3554815Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  866 839 27 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 11  1

3554815 3554814Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  929 866 63 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 12  1

3554814 3554813Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  996 929 67 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 13  1

3554813 3554812Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  1 112 996 116 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 14  1

3554812 3554811Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 213 1 112 101 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 15  1

3554811 3554808Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  1 273 1 213 60 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 16  1

3554808 3554809Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 337 1 273 64 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 17  1

3554809 3554810Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  1 437 1 337 100 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 18  1

3554810 3554861Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 9



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 593 1 437 156 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 19  1

3554861 3554825Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  1 786 1 593 193 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 20  1

3554825 3554832Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 10



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151118W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 049estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,32

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  2 049 1 786 263 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 21  1

3554832 3554833Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151119W - P5/2021/01

G1511191405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 623

3554808 3554780
Wierzbowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

5,00

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 623

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 5,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  5,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  153  153 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Obustronny krawężnik wtopiony, bez uwag.

3554808 3554805Brak uwag.

 5,00  0  470  623 153 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Obustronny krawężnik wtopiony, bez uwag.

3554805 3554780Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  153 0 153 1  1

3554808 3554805

Element nie występuje.  0  623 153 470 2  1

3554805 3554780
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  153 0 153Element nie występuje. 1  1

3554808 3554805

 0  623 153 470Element nie występuje. 2  1

3554805 3554780
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  153 0 153 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody ścieku prefabrykowanego w osi 

jezdni docelowo do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 1  1

3554808 3554805Brak uwag.

 0  623 153 470 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody ścieku prefabrykowanego w osi 

jezdni docelowo do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 2  1

3554805 3554780Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  153 0 153 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 1  1

3554808 3554805Brak uwag.

 0  623 153 470 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym. Pojedynczy przypadek przekręconej tarczy oznakowania 

(D-5 w pik. 0+395km).

 2  1

3554805 3554780W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  153 0 153 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554808 3554805Brak uwag.

 0  623 153 470 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554805 3554780Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  153 0 153Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554808 3554805

 0  623 153 470Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 2  1

3554805 3554780
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  153 0 153 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554808 3554805Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  623 153 470 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554805 3554780Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  153 0 153 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554808 3554805Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  623 153 470 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554805 3554780Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  153 0 153 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania (węzeł początkowy).

 1  1

3554808 3554805Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  623 153 470 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania (węzeł końcowy).

 2  1

3554805 3554780Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151119W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  153 0 153 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554808 3554805Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  623 153 470 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554805 3554780Brak istotnych uwag i zaleceń.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151120W - P5/2021/01

G1511201405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 172

3554693 3554694
Akacjowa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 172
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,67
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 172

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  172  172 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554693 3554694W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 151120W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554693 - 3554694 Pikietaż lokalny: [ 75 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 172chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  172 0 172 1  1

3554693 3554694
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 172pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  172 0 172Element nie występuje. 1  1

3554693 3554694
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 172ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  172 0 172Element nie występuje. 1  1

3554693 3554694
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 172elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  172 0 172 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 1  1

3554693 3554694Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 172warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  172 0 172 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554693 3554694Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 172realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  172 0 172 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554693 3554694W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 172

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  172 0 172 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554693 3554694Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 172elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  172 0 172 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554693 3554694Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 172

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  172 0 172 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowań, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554693 3554694Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151120W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 172estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  172 0 172 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554693 3554694Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151121W - P5/2021/01

G1511211405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 94

3554409 3554410
Bartosza

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,60

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 94

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,60 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,60

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  94  94 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554409 3554410Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  94 0 94 1  1

3554409 3554410
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  94 0 94 4,00 Pobocze gruntowe wzmocnione warstwą kruszywa, lokalne nierówności, 

przewężenia, stan dobry.

 1  1

3554409 3554410Brak

 uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  94 0 94 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę, bez 

uwag.

 1  1

3554409 3554410Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  94 0 94 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Pozaklejana tarcza znaku D-4a w pik. 0+008km.

 1  1

3554409 3554410W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić tarczę znaku.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  94 0 94 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554409 3554410Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  94 0 94 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementu oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554409 3554410W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  94 0 94 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554409 3554410Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  94 0 94 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554409 3554410Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  94 0 94 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania.

 1  1

3554409 3554410Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151121W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 94estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  94 0 94 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554409 3554410Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151122W - P5/2021/01

G1511221405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 257

3554721 3554727
Bliska

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

5,00

5,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 257

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 5,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  5,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 5,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 257

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  86  86 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia. Na odcinku 

parkingi o nawierzchni z kostki prefabrykowanej w stanie dobrym.

3554721 3554722Brak uwag.

 5,00  0  85  171 86 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia. Na odcinku 

parkingi o nawierzchni z kostki prefabrykowanej w stanie dobrym.

3554722 3554724Brak uwag.

 5,00  0  86  257 171 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia. Na odcinku 

parkingi o nawierzchni z kostki prefabrykowanej w stanie dobrym.

3554724 3554727Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 257chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

lokalne zanieczyszczenia. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  86 0 86 1  1

3554721 3554722Brak uwag.

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

lokalne zanieczyszczenia. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  171 86 85 2  1

3554722 3554724Brak uwag.

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

lokalne zanieczyszczenia. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  257 171 86 3  1

3554724 3554727Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 257pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  86 0 86Element nie występuje. 1  1

3554721 3554722

 0  171 86 85Element nie występuje. 2  1

3554722 3554724

 0  257 171 86Element nie występuje. 3  1

3554724 3554727

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 257ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  86 0 86 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 1  1

3554721 3554722Brak uwag.

 0  171 86 85 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 2  1

3554722 3554724Brak uwag.

 0  257 171 86 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 3  1

3554724 3554727Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 257elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  86 0 86 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 1  1

3554721 3554722W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania skrzyżowań.

 0  171 86 85 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 2  1

3554722 3554724W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania skrzyżowań.

 0  257 171 86 5,00 Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu (słupki blokujące) w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 3  1

3554724 3554727W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania skrzyżowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 257warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  86 0 86 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554721 3554722Brak uwag.

 0  171 86 85 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554722 3554724Brak uwag.

 0  257 171 86 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554724 3554727Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 257realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  86 0 86 5,00 Bez uwag. 1  1

3554721 3554722Brak zaleceń.

 0  171 86 85 5,00 Bez uwag. 2  1

3554722 3554724Brak zaleceń.

 0  257 171 86 5,00 Bez uwag. 3  1

3554724 3554727Brak zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 257

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  86 0 86 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554721 3554722Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  171 86 85 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554722 3554724Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  257 171 86 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554724 3554727Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 257elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  86 0 86 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554721 3554722Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  171 86 85 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554722 3554724Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  257 171 86 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554724 3554727Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 257

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  86 0 86 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554721 3554722Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  171 86 85 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554722 3554724Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  257 171 86 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554724 3554727Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151122W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 257estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  86 0 86 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554721 3554722Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  171 86 85 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554722 3554724Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  257 171 86 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554724 3554727Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151123W - P5/2021/01

G1511231405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 491

3554857 3554853
Bociania

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,55

3,84

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 491

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,55 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,55Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,13

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,84

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,55

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  40  40 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Rozwiązanie nie spełnia 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi, jako budowli.

3554857 3554851Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 2,00  40  70  70 40 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, stan dopuszczalny.

3554857 3554851W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  70  105  105 70 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze uskoki i ubytki 

materiałowe, stan techniczny dobry.

3554857 3554851Brak uwag.

 4,00  0  69  174 105 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze uskoki i ubytki 

materiałowe, stan techniczny dobry.

3554851 3554852Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,55

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  317  491 174 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze uskoki i ubytki 

materiałowe, stan techniczny dobry.

3554852 3554853Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151123W Zdjęcia dla części A

Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554857 - 3554851 Odcinek: 3554857 - 3554851Pikietaż lokalny: [ 43 ] Pikietaż lokalny: [ 53 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  105 0 105 1  1

3554857 3554851

Element nie występuje.  0  174 105 69 2  1

3554851 3554852

Element nie występuje.  0  491 174 317 3  1

3554852 3554853

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  105 0 105Element nie występuje. 1  1

3554857 3554851

 0  174 105 69Element nie występuje. 2  1

3554851 3554852

 0  491 174 317Element nie występuje. 3  1

3554852 3554853

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  70 0 70Element nie występuje. 1  1

3554857 3554851

 70  105 70 105 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę, bez 

uwag.

 1  1

3554857 3554851Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  174 105 69 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę, bez 

uwag.

 2  1

3554851 3554852Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  491 174 317 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę, bez 

uwag.

 3  1

3554852 3554853Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  105 0 105Element nie występuje. 1  1

3554857 3554851

 0  174 105 69Element nie występuje. 2  1

3554851 3554852

 0  491 174 317Element nie występuje. 3  1

3554852 3554853

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  105 0 105 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554857 3554851Brak uwag.

 0  174 105 69 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554851 3554852Brak uwag.

 0  491 174 317 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554852 3554853Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,71

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  70 0 70 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554857 3554851W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 70  105 70 105 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554857 3554851W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  174 105 69 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554851 3554852W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  491 174 317 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554852 3554853W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  40 0 40 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554857 3554851Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 40  70 40 70 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554857 3554851Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 70  105 70 105 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554857 3554851Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  174 105 69 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554851 3554852Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  491 174 317 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554852 3554853Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,86

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  70 0 70 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554857 3554851Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 70  105 70 105 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554857 3554851Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,86

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  174 105 69 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554851 3554852Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  491 174 317 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554852 3554853Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,55

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  40 0 40 0,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania nie spełnia podstawowych 

wymagań, zakładanych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu po drogach.

 1  1

3554857 3554851Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 40  70 40 70 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554857 3554851Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,55

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 70  105 70 105 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554857 3554851Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  174 105 69 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554851 3554852Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,55

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  491 174 317 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554852 3554853Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,55

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  40 0 40 0,00 Ocena estetyki rozwiązania znacznie obniżona z uwagi na nie spełnianie 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi.

 1  1

3554857 3554851Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 40  70 40 70 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554857 3554851Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 70  105 70 105 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554857 3554851W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151123W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 491estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,55

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  174 105 69 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz pomalowane elementy wygrodzenia.

 2  1

3554851 3554852W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  491 174 317 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554852 3554853W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151124W - P5/2021/01

G1511241405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 376

3554719 3554716
Brzozowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,70

3,67

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 376

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,70 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,70Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,23

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,67

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,70

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  189  189 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, poprzeczne). Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

uszkodzenia.

3554719 3554717W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 3,00  0  111  300 189 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, nałożone) oraz 

odkształcenia strukturalne (nieszczelne spojenia technologiczne, spękania 

siatkowe). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania. Po stronie 

prawej zatoka postojowa wykonana z płyt ażurowych w bardzo dobrym 

stanie technicznym.

3554717 3554729W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,70

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  76  376 300 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (nieszczelne spojenia technologiczne, spękania 

siatkowe, poprzeczne). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni 

jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania. Po 

stronie prawej zatoka postojowa wykonana z płyt ażurowych w bardzo 

dobrym stanie technicznym.

3554729 3554716W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151124W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554717 - 3554729 Pikietaż lokalny: [ 25 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik - po obu stronach jezdni o nawierzchni z płyt betonowych. Ubytki 

materiałowe, spękania, odkształcenia, zapadnięcia nawierzchni. Stan 

techniczny odpowiedni.

 0  80 0 80 1  1

3554719 3554717Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

 5,00 Chodnik - strona prawa (obustronny w strefie końcowej) o nawierzchni z 

kostki prefabrykowanej, pojedyncze nierówności i ubytki materiałowe. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 80  189 80 189 1  1

3554719 3554717Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona lewa (obustronny w strefie początkowej) o nawierzchni z 

kostki prefabrykowanej, pojedyncze nierówności i ubytki materiałowe. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  300 189 111 2  1

3554717 3554729Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - strona lewa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

nierówności i ubytki materiałowe. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  376 300 76 3  1

3554729 3554716Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



Droga Nr: 151124W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554719 - 3554717

Ubytki materiałowe, spękania, nierówności.

Pikietaż lokalny: [ 23 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  189 0 189Element nie występuje. 1  1

3554719 3554717

 0  300 189 111 4,00 Lokalnie występujące pobocze prawostronne o nawierzchni z płyt 

ażurowych, pojedyncze nierówności, stan techniczny dobry.

 2  1

3554717 3554729Monitorować na bieżąco stan pobocza.

 0  376 300 76 4,00 Lokalnie występujące pobocze prawostronne o nawierzchni z płyt 

ażurowych, pojedyncze nierówności, stan techniczny dobry.

 3  1

3554729 3554716Monitorować na bieżąco stan pobocza.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  189 0 189 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni, możliwość 

tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 1  1

3554719 3554717Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  300 189 111 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni, możliwość 

tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 2  1

3554717 3554729Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  376 300 76 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni, możliwość 

tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 3  1

3554729 3554716Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  189 0 189 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (próg podrzutowy) w stanie technicznym dobrym. 

Lokalnie wyblaknięte tarcze znaków (A-5 w pik. 0+165km), pojedyncze 

odchylenia od pionu. Przypadek oznakowania D-6 umocowanego błędnie 

w stosunku do przejścia dla pieszych w pik. 0+015km. Brak pojedynczych 

znaków D-6 przed przejściem dla pieszych (pik. 0+003km, 0+170km, 

0+175km).

 1  1

3554719 3554717W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element, elementy brakujące uzupełnić na podstawie 

uprzednio opracowanej i uzgodnionej dokumentacji.

 0  300 189 111 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Przypadki oznakowania odchylonego od pionu (D-6 

w pik. 0+010km, D-15, D-18, T-3a w pik. 0+057km, D-18, T-3a w pik. 

0+095km, D-18, T-3a, T-30h).

 2  1

3554717 3554729W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  376 300 76 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (słupki blokujące) w stanie technicznym dobrym. 

Przypadek oznakowania odchylonego od pionu (B-33 w pik. 0+055km).

 3  1

3554729 3554716W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



Droga Nr: 151124W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554719 - 3554717

Brak oznakowania D-6, wyeksploatowana tarcza znaku A-5.

Pikietaż lokalny: [ 158 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  189 0 189 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554719 3554717Brak uwag.

 0  300 189 111 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554717 3554729Brak uwag.

 0  376 300 76 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554729 3554716Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  189 0 189 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. 

Zalecenia dotyczące elementów oznakowania nie zostały wykonane w 

wymaganym zakresie.

 1  1

3554719 3554717W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  300 189 111 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554717 3554729W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  376 300 76 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554729 3554716W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,20

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  189 0 189 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554719 3554717Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,20

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  300 189 111 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554717 3554729Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,20

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  376 300 76 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554729 3554716Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  189 0 189 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554719 3554717Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  300 189 111 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554717 3554729Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  376 300 76 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554729 3554716Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,50

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  189 0 189 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 1  1

3554719 3554717Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  300 189 111 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 2  1

3554717 3554729Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,50

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  376 300 76 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 3  1

3554729 3554716Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  189 0 189 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554719 3554717W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  300 189 111 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554717 3554729W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151124W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 376estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  376 300 76 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554729 3554716W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151125W - P5/2021/01

G1511251405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 250

3554684 3554686
Charci Skok

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,50

3,30

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 250

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,50 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,54Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,87

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,30

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,54

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  130  130 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, koleiny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554684 3554685W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  130  160  160 130 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Zanieczyszczenia, stan techniczny dobry. 

Wyniesione skrzyżowanie z kostki prefabrykowanej w bardzo dobrym 

stanie technicznym. Obustronny krawężnik w stanie dobrym.

3554684 3554685W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić nawierzchnię jezdni.

 5,00  0  25  185 160 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardz dobry. Wyniesione 

skrzyżowanie z kostki prefabrykowanej w bardzo dobrym stanie 

technicznym. Obustronny krawężnik w stanie dobrym.

3554685 3554686Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,54

JEZDNIEA

A2

 2,00  25  90  250 185 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554685 3554686W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151125W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554684 - 3554685 Odcinek: 3554685 - 3554686Pikietaż lokalny: [ 52 ] Pikietaż lokalny: [ 55 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,14

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne ubytki 

materiałowe oraz spękania, zanieczyszczenia roślinnością. Stan 

techniczny dobry.

 0  160 0 160 1  1

3554684 3554685Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 5,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  185 160 25 2  1

3554685 3554686Brak uwag.

Element nie występuje.  25  250 185 90 2  1

3554685 3554686

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  160 0 160Element nie występuje. 1  1

3554684 3554685

 0  250 160 90Element nie występuje. 2  1

3554685 3554686

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  130 0 130Element nie występuje. 1  1

3554684 3554685

 130  160 130 160 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników. Zanieczyszczenia strefy 

przykrawężnikowej.

 1  1

3554684 3554685W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 0  185 160 25 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników. Zanieczyszczenia strefy 

przykrawężnikowej.

 2  1

3554685 3554686W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 25  250 185 90Element nie występuje. 2  1

3554685 3554686

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  160 0 160 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym dobrym.

 1  1

3554684 3554685Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  250 160 90 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym dobrym.

 2  1

3554685 3554686Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  160 0 160 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554684 3554685Brak uwag.

 0  250 160 90 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554685 3554686Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  160 0 160 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554684 3554685W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  250 160 90 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554685 3554686W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  160 0 160 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554684 3554685Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  250 160 90 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554685 3554686Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,22

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  130 0 130 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554684 3554685Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 130  160 130 160 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554684 3554685Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,22

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  185 160 25 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554685 3554686Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 25  250 185 90 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554685 3554686Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  160 0 160 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na ograniczenia skrajni drogowej oraz ograniczenia warunków 

widoczności w strefie skrzyżowania

 1  1

3554684 3554685Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  250 160 90 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na ograniczenia warunków widoczności w strefie skrzyżowań.

 2  1

3554685 3554686Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151125W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 250estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  160 0 160 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554684 3554685Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  250 160 90 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554685 3554686Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151126W - P5/2021/01

G1511261405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 944

3554764 3554811
Cicha

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,65

3,98

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 944

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,65 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,85Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,28

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,98

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,85

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  373  373 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania i 

nierówności. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia, porost 

roślinności.

3554764 3554800Brak uwag.

 5,00  0  209  582 373 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania i 

nierówności. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia, porost 

roślinności.

3554800 3554799Brak uwag.

 2,00  0  116  698 582 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554799 3554798W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,85

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  246  944 698 4  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554798 3554811W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151126W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554799 - 3554798 Odcinek: 3554798 - 3554811Pikietaż lokalny: [ 78 ] Pikietaż lokalny: [ 68 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  373 0 373 1  1

3554764 3554800Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  582 373 209 2  1

3554800 3554799Brak uwag.

Element nie występuje.  0  698 582 116 3  1

3554799 3554798

Element nie występuje.  0  944 698 246 4  1

3554798 3554811

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  373 0 373Element nie występuje. 1  1

3554764 3554800

 0  582 373 209Element nie występuje. 2  1

3554800 3554799

 0  698 582 116Element nie występuje. 3  1

3554799 3554798

 0  944 698 246Element nie występuje. 4  1

3554798 3554811

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  373 0 373 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ścieki lokalnie zanieczyszczone liśćmi.

 1  1

3554764 3554800W okresie do końca 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 0  582 373 209 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), strefa przykrawężnikowa lokalnie 

zanieczyszczona liśćmi.

 2  1

3554800 3554799W okresie do końca 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 0  698 582 116Element nie występuje. 3  1

3554799 3554798

 0  944 698 246Element nie występuje. 4  1

3554798 3554811

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,17

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  373 0 373 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek wyeksploatowanej tarczy (A-7 w pik. 0+020km).

 1  1

3554764 3554800W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element.

 0  582 373 209 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek wyeksploatowanej i uszkodzonej tarczy (A-7 w pik. 

0+175km). Nieoznakowane słupy w skrajni jezdni.

 2  1

3554800 3554799W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element. Elementy brakujące 

uzupełnić na podstawie uprzednio opracowanej i uzgodnionej 

dokumentacji.

 0  698 582 116 5,00 Istniejące elementy urządzeń BRD w stanie technicznym bardzo dobrym. 3  1

3554799 3554798Brak uwag.

 0  944 698 246Element nie występuje. 4  1

3554798 3554811

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,60

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  373 0 373 4,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych, pojedyncze 

słupy lekko przekrzywione.

 1  1

3554764 3554800Sprawdzić stan techniczny słupów, w razie potrzeby przeprowadzić prace 

naprawcze.

 0  582 373 209 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554800 3554799Brak uwag.

 0  698 582 116 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554799 3554798Brak uwag.

 0  944 698 246 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554798 3554811Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,62

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  373 0 373 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia 

oraz elementów oświetlenia, zostały wykonane częściowo. Zalecenia 

dotyczące elementów oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym 

zakresie.

 1  1

3554764 3554800W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  582 373 209 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 2  1

3554800 3554799W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  698 582 116 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554799 3554798W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,62

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  944 698 246 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 4  1

3554798 3554811W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,85

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  373 0 373 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554764 3554800Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  582 373 209 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554800 3554799Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  698 582 116 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554799 3554798Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,85

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  944 698 246 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554798 3554811Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,23

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  373 0 373 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554764 3554800Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  582 373 209 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554800 3554799Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  698 582 116 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554799 3554798Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,23

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  944 698 246 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 4  1

3554798 3554811Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,62

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  373 0 373 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554764 3554800Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  582 373 209 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego, a także z 

uwagi na nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię 

drogową.

 2  1

3554800 3554799Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,62

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  698 582 116 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554799 3554798Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  944 698 246 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 4  1

3554798 3554811Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,23

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  373 0 373 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554764 3554800Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  582 373 209 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554800 3554799Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  698 582 116 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554799 3554798Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151126W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 944estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,23

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  944 698 246 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 4  1

3554798 3554811Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151128W - P5/2021/01

G1511281405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 479

3554752 3554754
Dembowskiej Sabiny

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,85

4,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 479

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,85 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,85

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 479

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  197  197 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężniki 

betonowe obustronne, stan techniczny bardzo dobry.

3554752 3554751Brak uwag.

 5,00  0  282  479 197 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężniki 

betonowe obustronne, stan techniczny bardzo dobry. Na fragmencie 

końcowym zatoka postojowa z kostki prefabrykowanej w stanie bardzo 

dobrym.

3554751 3554754Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 479chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  197 0 197 1  1

3554752 3554751

Element nie występuje.  0  479 197 282 2  1

3554751 3554754

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 479pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  197 0 197Element nie występuje. 1  1

3554752 3554751

 0  479 197 282Element nie występuje. 2  1

3554751 3554754

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 479ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  197 0 197 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszczenia strefy przykrawężnikowej. 

Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry.

 1  1

3554752 3554751W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 0  479 197 282 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszczenia strefy przykrawężnikowej. 

Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry.

 2  1

3554751 3554754W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 479elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  197 0 197 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554752 3554751Brak uwag.

 0  479 197 282 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przesłonięta tarcza w pik. 0+008km.

 2  1

3554751 3554754W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementu oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 479warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  197 0 197 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554752 3554751Brak uwag.

 0  479 197 282 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554751 3554754Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 479realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  197 0 197Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554752 3554751

 0  479 197 282Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 2  1

3554751 3554754

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 479

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  197 0 197 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554752 3554751Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  479 197 282 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554751 3554754Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 479elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  197 0 197 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554752 3554751Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  479 197 282 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554751 3554754Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 479

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  197 0 197 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554752 3554751Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  479 197 282 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554751 3554754Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151128W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 479estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  197 0 197 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554752 3554751W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  479 197 282 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554751 3554754W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151129W - P5/2021/01

G1511291405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 977

3554707 3554787
Długa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,88

4,62

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 977

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,88 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,88

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,62

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  91  91 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni krawężnik lewostronny, betonowy, pojedyncze 

uszkodzenia.

3554707 3554694Brak uwag.

 5,00  0  101  192 91 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni krawężnik lewostronny, betonowy, pojedyncze 

uszkodzenia.

3554694 3554695Brak uwag.

 5,00  0  464  656 192 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni krawężnik lewostronny, betonowy, pojedyncze 

uszkodzenia.

3554695 3554696Brak uwag.

 5,00  0  10  666 656 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554696 3554018Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  311  977 666 5  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554018 3554787Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

bez uwag, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  91 0 91 1  1

3554707 3554694Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

bez uwag, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  192 91 101 2  1

3554694 3554695Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  656 192 464 3  1

3554695 3554696Brak uwag.

Element nie występuje.  0  666 656 10 4  1

3554696 3554018

Element nie występuje.  0  977 666 311 5  1

3554018 3554787
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  91 0 91Element nie występuje. 1  1

3554707 3554694

 0  192 91 101Element nie występuje. 2  1

3554694 3554695

 0  656 192 464Element nie występuje. 3  1

3554695 3554696

 0  666 656 10Element nie występuje. 4  1

3554696 3554018

 0  977 666 311Element nie występuje. 5  1

3554018 3554787
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  91 0 91 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieków 

prefabrykowanych do wpustów ulicznych (kratek), ścieki lokalnie 

zanieczyszczone liśćmi.

 1  1

3554707 3554694Brak uwag.

 0  192 91 101 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieków 

prefabrykowanych do wpustów ulicznych (kratek), ścieki 

zanieczyszczone liśćmi.

 2  1

3554694 3554695W ramach prac utrzymaniowych oczyścić ścieki.

 0  656 192 464 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieków 

prefabrykowanych do wpustów ulicznych (kratek) oraz poza jezdnię na 

przyległy teren, ścieki zanieczyszczone liśćmi.

 3  1

3554695 3554696W ramach prac utrzymaniowych oczyścić ścieki.

 0  666 656 10 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 4  1

3554696 3554018Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  977 666 311 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 5  1

3554018 3554787Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,47

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  91 0 91 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 1  1

3554707 3554694Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  192 91 101 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD 

(próg zwalniający z kostki prefabrykowanej) w stanie technicznym 

dobrym. Lokalnie lekko wyblaknięte tarcze znaków - A-11a w pik. 0+005 

km, B-21 w pik. 0+020km.

 2  1

3554694 3554695W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowane elementy.

 0  656 192 464 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD 

(próg zwalniający z kostki prefabrykowanej) w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Nieoznakowane słupy w skrajni jezdni.

 3  1

3554695 3554696W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania słupów w skrajni 

jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,47

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  666 656 10 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym.

 4  1

3554696 3554018Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  977 666 311 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD 

(progi zwalniający z kostki prefabrykowanej) w stanie technicznym 

dobrym. Nieoznakowane słupy w skrajni jezdni. Braki w oznakowaniu 

A-11a progów.

 5  1

3554018 3554787W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania słupów w skrajni 

jezdni oraz uzupełnienia oznakowania A-11a, D40/D-41.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  91 0 91 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych

 1  1

3554707 3554694Brak uwag.

 0  192 91 101 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych

 2  1

3554694 3554695Brak uwag.

 0  656 192 464 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych

 3  1

3554695 3554696Brak uwag.

 0  666 656 10 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych

 4  1

3554696 3554018Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  977 666 311 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych

 5  1

3554018 3554787Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,09

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  91 0 91 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554707 3554694W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  192 91 101 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 2  1

3554694 3554695W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  656 192 464 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 3  1

3554695 3554696W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,09

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  666 656 10Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 4  1

3554696 3554018

 0  977 666 311 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554018 3554787W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  91 0 91 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554707 3554694Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  192 91 101 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554694 3554695Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  656 192 464 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554695 3554696Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  666 656 10 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554696 3554018Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  977 666 311 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554018 3554787Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  91 0 91 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554707 3554694Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  192 91 101 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554694 3554695Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  656 192 464 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554695 3554696Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  666 656 10 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554696 3554018Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  977 666 311 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554018 3554787Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  91 0 91 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554707 3554694Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  192 91 101 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 2  1

3554694 3554695Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  656 192 464 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554695 3554696Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  666 656 10 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554696 3554018Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  977 666 311 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu oraz nieoznakowane 

słupy naruszające skrajnię drogową.

 5  1

3554018 3554787Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,68

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  91 0 91 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554707 3554694Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  192 91 101 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554694 3554695Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  656 192 464 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554695 3554696Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  666 656 10 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554696 3554018Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151129W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 977estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,68

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  977 666 311 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz pojedyncze zwałki materiału.

 5  1

3554018 3554787W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151130W - P5/2021/01

G1511301405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 328

3554856 3554843
Dolna

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 328
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,67
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 328

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  328  328 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554856 3554843W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151130W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554856 - 3554843 Pikietaż lokalny: [ 90 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 328chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  328 0 328 1  1

3554856 3554843
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 328pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  328 0 328Element nie występuje. 1  1

3554856 3554843
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 328ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  328 0 328Element nie występuje. 1  1

3554856 3554843
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 328elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  328 0 328 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania umocowanego za nisko i częściowo 

przesłoniętego (B-33 w pik. 0+055km).

 1  1

3554856 3554843W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementu 

oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 328warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  328 0 328 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554856 3554843Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 328realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  328 0 328 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementów oznakowania, nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 1  1

3554856 3554843W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 328

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  328 0 328 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554856 3554843Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 328elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  328 0 328 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554856 3554843Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 328

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  328 0 328 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, ograniczenia warunków 

widoczności w strefie łuków poziomych, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554856 3554843Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151130W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 328estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  328 0 328 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554856 3554843Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151131W - P5/2021/01

G1511311405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 105

3554723 3554052
Działkowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,39

3,20

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 105

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,39 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,39Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,60
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,20

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,39

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  64  64 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554723 3554722W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 3,00  0  41  105 64 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Lokalne nierówności poprzeczne, 

ubytki, zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan odpowiedni.

3554722 3554052W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151131W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Lokalne nierówności, ubytki.

Odcinek: 3554723 - 3554722 Odcinek: 3554722 - 3554052Pikietaż lokalny: [ 20 ] Pikietaż lokalny: [ 20 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności. Stan techniczny dobry.

 0  64 0 64 1  1

3554723 3554722Brak uwag.

 4,00 Chodnik - obustronny o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

nierówności. Stan techniczny dobry.

 0  105 64 41 2  1

3554722 3554052Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  64 0 64Element nie występuje. 1  1

3554723 3554722

 0  105 64 41Element nie występuje. 2  1

3554722 3554052
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  64 0 64Element nie występuje. 1  1

3554723 3554722

 0  105 64 41Element nie występuje. 2  1

3554722 3554052
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  64 0 64Element nie występuje. Rozważyć ustawienie znaku D-4a. 1  1

3554723 3554722

 0  105 64 41Element nie występuje. Rozważyć ustawienie znaku D-4a. 2  1

3554722 3554052
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  64 0 64 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554723 3554722Brak uwag.

 0  105 64 41Element nie występuje. 2  1

3554722 3554052
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,39

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  64 0 64 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554723 3554722W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  105 64 41 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554722 3554052W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  64 0 64 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554723 3554722Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  105 64 41 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554722 3554052Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  64 0 64 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554723 3554722Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  105 64 41 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554722 3554052Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,39

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  64 0 64 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu, 

a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554723 3554722Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  105 64 41 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 2  1

3554722 3554052Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151131W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 105estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,39

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  64 0 64 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554723 3554722Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  105 64 41 4,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554722 3554052Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151132W - P5/2021/01

G1511321405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 220

3554725 3554726
Jedwabna

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,14

4,59

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 220

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,14 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,29Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,55
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,59

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 220

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  52  52 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554725 3554724W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 5,00  0  168  220 52 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze nierówności i 

spękania. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężniki betonowe - brak 

uszkodzeń. Parkingi z kostki prefabrykowanej w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

3554724 3554726Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151132W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554725 - 3554724 Pikietaż lokalny: [ 13 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 220chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, lokalne 

nierówności i spękania, zarastany trawą. Stan techniczny dobry.

 0  52 0 52 1  1

3554725 3554724Brak uwag.

 4,00 Chodnik - strona prawa, następnie po obu stronach jezdni, o nawierzchni z 

kostki prefabrykowanej, lokalne nierówności i spękania. Stan techniczny 

dobry.

 0  220 52 168 2  1

3554724 3554726Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 220pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  52 0 52Element nie występuje. 1  1

3554725 3554724

 0  220 52 168Element nie występuje. 2  1

3554724 3554726

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 220ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  52 0 52Element nie występuje. 1  1

3554725 3554724

 0  220 52 168 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 2  1

3554724 3554726Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 220elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,76

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  52 0 52 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu (słupki blokujące) w 

stanie technicznym bardzo dobrym.

 1  1

3554725 3554724W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się ustawić znak D-4a droga bez przejazdu.

 0  220 52 168 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 2  1

3554724 3554726Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 220warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  52 0 52 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554725 3554724Brak uwag.

 0  220 52 168 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach oświetleniowych. Lokalnie 

oświetlenie typu parkowego.

 2  1

3554724 3554726Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 220realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  52 0 52 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554725 3554724W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  220 52 168Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 2  1

3554724 3554726
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 220

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,53

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  52 0 52 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554725 3554724Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  220 52 168 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554724 3554726Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 220elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,53

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  52 0 52 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554725 3554724Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  220 52 168 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554724 3554726Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 220

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,76

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  52 0 52 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 1  1

3554725 3554724Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  220 52 168 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554724 3554726Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151132W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 220estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,53

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  52 0 52 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554725 3554724Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  220 52 168 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554724 3554726Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151133W - P5/2021/01

G1511331405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 989

3554668 3554688
Herberta Zbigniewa

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

5,00

5,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 989
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 5,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  5,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 5,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  232  232 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężniki 

betonowe w stanie bardzo dobrym. Na odcinku zatoka postojowa o 

nawierzchni bitumicznej w stanie bardzo dobrym. Jezdnia 

zanieczyszczona liśćmi.

3554668 3554681Oczyścić jezdnię z liści.

 5,00  0  74  306 232 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężniki 

betonowe w stanie bardzo dobrym. Jezdnia zanieczyszczona liśćmi.

3554681 3554679Oczyścić jezdnię z liści.

 5,00  0  211  517 306 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężniki 

betonowe w stanie bardzo dobrym.

3554679 3554677Brak uwag.

 5,00  0  256  773 517 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężniki 

betonowe w stanie bardzo dobrym. Jezdnia zanieczyszczona liśćmi.

3554677 3554685Oczyścić jezdnię z liści.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  216  989 773 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężniki 

betonowe w stanie bardzo dobrym.

3554685 3554688Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - strona lewa, odcinkowo obustronny o nawierzchni z kostki 

prefabrykowanej, stan techniczny bardzo dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  232 0 232 1  1

3554668 3554681Oczyścić chodnik z liści.

 5,00 Chodnik - obustronny o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, stan 

techniczny bardzo dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  306 232 74 2  1

3554681 3554679Oczyścić chodnik z liści.

 5,00 Chodnik - obustronny o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, stan 

techniczny bardzo dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  517 306 211 3  1

3554679 3554677Oczyścić chodnik z liści.

 5,00 Chodnik - obustronny o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, stan 

techniczny bardzo dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  773 517 256 4  1

3554677 3554685Oczyścić chodnik z liści.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - obustronny o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, stan 

techniczny bardzo dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  989 773 216 5  1

3554685 3554688Oczyścić chodnik z liści.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  232 0 232Element nie występuje. 1  1

3554668 3554681

 0  306 232 74Element nie występuje. 2  1

3554681 3554679

 0  517 306 211Element nie występuje. 3  1

3554679 3554677

 0  773 517 256Element nie występuje. 4  1

3554677 3554685

 0  989 773 216Element nie występuje. 5  1

3554685 3554688

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  232 0 232 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników do wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszczona strefa 

przykrawężnikowa. Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry.

 1  1

3554668 3554681W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 0  306 232 74 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników do wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszczona strefa 

przykrawężnikowa. Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry.

 2  1

3554681 3554679W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 0  517 306 211 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników do wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszczona strefa 

przykrawężnikowa. Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry.

 3  1

3554679 3554677W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  773 517 256 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników do wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszczona strefa 

przykrawężnikowa. Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry.

 4  1

3554677 3554685W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 0  989 773 216 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników do wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszczona strefa 

przykrawężnikowa. Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry.

 5  1

3554685 3554688W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  232 0 232 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym bardzo dobrym. 

Przypadek oznakowania odchylonego od pionu (D-18, T-3a w pik. 

0+165km).

 1  1

3554668 3554681W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  306 232 74 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 2  1

3554681 3554679Brak uwag.

 0  517 306 211 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 3  1

3554679 3554677Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  773 517 256 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym bardzo dobrym. 

Przypadek wyeksploatowanej tarczy (D-1 w pik. 0+238km).

 4  1

3554677 3554685W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element.

 0  989 773 216 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 5  1

3554685 3554688Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  232 0 232 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554668 3554681Brak uwag.

 0  306 232 74 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554681 3554679Brak uwag.

 0  517 306 211 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554679 3554677Brak uwag.

 0  773 517 256 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554677 3554685Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  989 773 216 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554685 3554688Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  232 0 232 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554668 3554681W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  306 232 74 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554681 3554679W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  517 306 211 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554679 3554677W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  773 517 256 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554677 3554685W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  989 773 216 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

chodnika, zostały wykonane częściowo.

 5  1

3554685 3554688W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  232 0 232 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554668 3554681Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  306 232 74 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554681 3554679Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  517 306 211 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554679 3554677Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  773 517 256 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554677 3554685Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  989 773 216 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554685 3554688Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  232 0 232 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554668 3554681Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  306 232 74 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554681 3554679Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  517 306 211 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554679 3554677Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  773 517 256 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554677 3554685Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  989 773 216 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554685 3554688Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  232 0 232 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554668 3554681Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  306 232 74 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554681 3554679Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  517 306 211 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554679 3554677Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  773 517 256 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554677 3554685Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  989 773 216 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 5  1

3554685 3554688Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  232 0 232 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554668 3554681Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  306 232 74 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554681 3554679Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  517 306 211 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554679 3554677Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  773 517 256 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554677 3554685Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151133W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 989estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  989 773 216 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554685 3554688Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151134W - P5/2021/01

G1511341405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 795

3554785 3554790
Głowackiego Aleksandra

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,89

4,82

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 795

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,89 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,89

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,82

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  358  358 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze nierówności i 

spękania. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554785 3554786Brak uwag.

 5,00  0  106  464 358 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze nierówności i 

spękania. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554786 3554409Brak uwag.

 5,00  0  101  565 464 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze nierówności i 

spękania. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554409 3554788Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  230  795 565 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze nierówności i 

spękania. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554788 3554790Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  358 0 358 1  1

3554785 3554786

 5,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  464 358 106 2  1

3554786 3554409Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  565 464 101 3  1

3554409 3554788Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona prawa o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  795 565 230 4  1

3554788 3554790Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  358 0 358Element nie występuje. 1  1

3554785 3554786

 0  464 358 106Element nie występuje. 2  1

3554786 3554409

 0  565 464 101Element nie występuje. 3  1

3554409 3554788

 0  795 565 230Element nie występuje. 4  1

3554788 3554790

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  358 0 358 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku w osi jezdni do 

wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 1  1

3554785 3554786Brak uwag.

 0  464 358 106 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczona strefa przykrawężnikowa.

 2  1

3554786 3554409W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 0  565 464 101 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), be uwag.

 3  1

3554409 3554788Brak uwag.

 0  795 565 230 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczona strefa przykrawężnikowa.

 4  1

3554788 3554790W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,55

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  358 0 358 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym progi zwalniające z kostki 

prefabrykowanej) w stanie technicznym dobrym. Przekręcona i 

umocowana za nisko tarcza oznakowania B-20 w pik. 0+352km.

 1  1

3554785 3554786W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania, rozważyć 

oznakowanie słupów w skrajni znakami U-9a i U-9b (słupy pomalowane we 

wzór typu U-9).

 0  464 358 106 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym bardzo dobrym. 

Przypadek oznakowania odchylonego od pionu (B-20 w pik. 0+020km).

 2  1

3554786 3554409W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 0  565 464 101 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 3  1

3554409 3554788Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,55

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  795 565 230 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 4  1

3554788 3554790W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć oznakowanie łuku drogi tablicami U-3a i U-3b.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  358 0 358 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554785 3554786Brak uwag.

 0  464 358 106 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554786 3554409Brak uwag.

 0  565 464 101 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554409 3554788Brak uwag.

 0  795 565 230 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554788 3554790Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  358 0 358 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów oświetlenia 

zostały wykonane.

 1  1

3554785 3554786W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  464 358 106Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 2  1

3554786 3554409

 0  565 464 101Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 3  1

3554409 3554788

 0  795 565 230Brak istotnych zaleceń z poprzedniego przeglądu. 4  1

3554788 3554790

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  358 0 358 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554785 3554786Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  464 358 106 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554786 3554409Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  565 464 101 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554409 3554788Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  795 565 230 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554788 3554790Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  358 0 358 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554785 3554786Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  464 358 106 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554786 3554409Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  565 464 101 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554409 3554788Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  795 565 230 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554788 3554790Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  358 0 358 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na ograniczenia warunków widoczności w strefie skrzyżowania 

(węzeł końcowy) oraz słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię 

drogową.

 1  1

3554785 3554786Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  464 358 106 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na ograniczenia warunków widoczności w strefie skrzyżowań.

 2  1

3554786 3554409Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  565 464 101 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na ograniczenia warunków widoczności w strefie skrzyżowań.

 3  1

3554409 3554788Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  795 565 230 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554788 3554790Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151134W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 795estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  358 0 358 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554785 3554786Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  464 358 106 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554786 3554409Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  565 464 101 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554409 3554788Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  795 565 230 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554788 3554790Brak istotnych uwag i zaleceń.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151135W - P5/2021/01

G1511351405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 363

3554715 3554667
Grabowa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,22

4,33

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 363

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,22 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,33Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,62
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,33

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 363

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  121  121 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry.

3554715 3554669Brak uwag.

 4,00  0  242  363 121 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - lokalne nierówności 

i ubytki. Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia. Na odcinku zatoki 

postojowe o nawierzchni z trylinki w stanie dobrym.

3554669 3554667Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 363chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,67

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) z płyt betonowych, pojedyncze 

spękania, uskoki i nierówności. Stan techniczny dobry.

 0  121 0 121 1  1

3554715 3554669Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  363 121 242 2  1

3554669 3554667W trybie bieżącym zaleca się oczyszczanie nawierzchni chodnika oraz 

obrzeży.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 363pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  121 0 121 4,00 Pobocze gruntowe lewostronne, nierówności, lokalnie zarośnięte, stan 

dobry.

 1  1

3554715 3554669Brak uwag.

 0  363 121 242Element nie występuje. 2  1

3554669 3554667
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 363ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  121 0 121 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 1  1

3554715 3554669Brak uwag.

 0  363 121 242 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 2  1

3554669 3554667Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 363elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  121 0 121 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 1  1

3554715 3554669Brak uwag.

 0  363 121 242 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Brak oznakowania poziomego. Wyblakła tarcza znaku A-7 w pik. 

0+230 km.

 2  1

3554669 3554667W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 363warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  121 0 121 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554715 3554669Brak uwag.

 0  363 121 242 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554669 3554667Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 363realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  121 0 121 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554715 3554669W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  363 121 242 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 2  1

3554669 3554667W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 363

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  121 0 121 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554715 3554669Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  363 121 242 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554669 3554667Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 363elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  121 0 121 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554715 3554669Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  363 121 242 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554669 3554667Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 363

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  121 0 121 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554715 3554669Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  363 121 242 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 2  1

3554669 3554667Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151135W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 363estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  121 0 121 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554715 3554669W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  363 121 242 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554669 3554667W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151136W - P5/2021/01

G1511361405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 165

3554692 3554003
Graniczna

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,17

3,92

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 165
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,17 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,31Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,48
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,92

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,31

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  45  45 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554692 3554691W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  102  147 45 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554691 3554690W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 5,00  0  171  318 147 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Zanieczyszczona liśćmi. Stan techniczny bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, bez 

uwag.

3554690 3554686W ramach prac utrzymaniowych oczyścić nawierzchnię.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,31

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  130  448 318 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze łaty wbudowane, zanieczyszczona 

liśćmi. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, bez uwag.

3554686 3554697W ramach prac utrzymaniowych oczyścić nawierzchnię.

 5,00  130  188  506 448 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania i 

nierówności, zanieczyszczona liścmi. Stan techniczny bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania.

3554686 3554697W ramach prac utrzymaniowych oczyścić nawierzchnię.

 4,00  0  66  572 506 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, liniowe). Stan techniczny 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554697 3554678W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,31

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  293  865 572 6  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, liniowe). Stan techniczny 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554678 3554682W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 5,00  0  63  928 865 7  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania i 

nierówności. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554682 3554683Brak uwag.

 5,00  0  237  1 165 928 8  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania i 

nierówności, zanieczyszczona liścmi. Stan techniczny bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania.

3554683 3554003W ramach prac utrzymaniowych oczyścić nawierzchnię.
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Droga Nr: 151136W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554692 - 3554691 Odcinek: 3554691 - 3554690Pikietaż lokalny: [ 30 ] Pikietaż lokalny: [ 10 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  45 0 45 1  1

3554692 3554691

Element nie występuje.  0  147 45 102 2  1

3554691 3554690

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z kostki prefabrykowanej, 

bez uwag, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  318 147 171 3  1

3554690 3554686Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z kostki prefabrykowanej, 

bez uwag, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  506 318 188 4  1

3554686 3554697Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny, wykonany z kostki prefabrykowanej, przewężenia, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  572 506 66 5  1

3554697 3554678Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny, wykonany z kostki prefabrykowanej, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  865 572 293 6  1

3554678 3554682Brak uwag.

Element nie występuje.  0  928 865 63 7  1

3554682 3554683

Element nie występuje.  0  1 165 928 237 8  1

3554683 3554003
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  45 0 45Element nie występuje. 1  1

3554692 3554691

 0  147 45 102Element nie występuje. 2  1

3554691 3554690

 0  318 147 171Element nie występuje. 3  1

3554690 3554686

 0  506 318 188Element nie występuje. 4  1

3554686 3554697

 0  572 506 66Element nie występuje. 5  1

3554697 3554678

 0  865 572 293Element nie występuje. 6  1

3554678 3554682
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  928 865 63Element nie występuje. 7  1

3554682 3554683

 0  1 165 928 237Element nie występuje. 8  1

3554683 3554003
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  45 0 45Element nie występuje. 1  1

3554692 3554691

 0  147 45 102Element nie występuje. 2  1

3554691 3554690

 0  318 147 171 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż krawężników do wpustów 

ulicznych (kratek), bez uwag. Zanieczyszczenia liśćmi w strefie 

przykrawężnikowej i w rejonie wpustów.

 3  1

3554690 3554686W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 0  506 318 188 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego i 

krawężników do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag. 

Zanieczyszczenia liśćmi w strefie przykrawężnikowej i w rejonie 

wpustów.

 4  1

3554686 3554697W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  572 506 66 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek) - lokalne zapadnięcia kratek. Stan 

techniczny rozwiązania dobry.

 5  1

3554697 3554678Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.

 0  865 572 293 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników. Stan techniczny rozwiązania dobry. 

Zanieczyszczenia liśćmi w strefie przykrawężnikowej.

 6  1

3554678 3554682W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  928 865 63 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), bez uwag. Zanieczyszczenia liśćmi w strefie 

przykrawężnikowej i w rejonie wpustów.

 7  1

3554682 3554683W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 0  1 165 928 237 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem poza strefę jezdni. 

Zanieczyszczenia jezdni liśćmi. Stan techniczny rozwiązania dobry.

 8  1

3554683 3554003Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W trybie bieżącym przeprowadzić 

niezbędne oczyszczenia strefy przy krawężnikowej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  45 0 45Element nie występuje. 1  1

3554692 3554691

 0  147 45 102Element nie występuje. 2  1

3554691 3554690

 0  318 147 171Element nie występuje. 3  1

3554690 3554686

 0  506 318 188 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym dobrym, progi zwalniające z kostki prefabrykowanej bez 

uwag.

 4  1

3554686 3554697Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  572 506 66 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, tarcze znaków lokalnie zamocowane na słupach oświetleniowych 

oraz wyblaknięte (B-33 w pik 0+012 oraz 0+040 km). Zatarcia 

oznakowania poziomego.

 5  1

3554697 3554678W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowane elementy, odtworzyć zatarte 

elementy oznakowania poziomego.

 0  865 572 293 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, tarcze znaków lokalnie umocowane za nisko. Przypadek 

przekręconej tarczy (T-6c w pik. 0+010km).

 6  1

3554678 3554682W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  928 865 63 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania odchylonego od pionu i przesłoniętego 

(D-41 w pik. 0+010km).

 7  1

3554682 3554683W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementu 

oznakowania.

 0  1 165 928 237 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Braki w urządzeniach bezpieczeństwa ruchu.

 8  1

3554683 3554003W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się: słupy, ogrodzenia i drzewa w skrajni jezdni - oznakować 

znakami U-9a i U-9b.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  45 0 45 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554692 3554691Brak uwag.

 0  147 45 102 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554691 3554690Brak uwag.

 0  318 147 171 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554690 3554686Brak uwag.

 0  506 318 188 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554686 3554697Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  572 506 66 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554697 3554678Brak uwag.

 0  865 572 293 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554678 3554682Brak uwag.

 0  928 865 63 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554682 3554683Brak uwag.

 0  1 165 928 237 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 8  1

3554683 3554003Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,19

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  45 0 45 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554692 3554691W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  147 45 102 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554691 3554690W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  318 147 171 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554690 3554686W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,19

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  506 318 188 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 4  1

3554686 3554697W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  572 506 66 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 5  1

3554697 3554678W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  865 572 293 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 6  1

3554678 3554682W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,19

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  928 865 63Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 7  1

3554682 3554683

 0  1 165 928 237 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 8  1

3554683 3554003W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,75

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  45 0 45 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554692 3554691Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,75

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  147 45 102 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554691 3554690Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  318 147 171 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554690 3554686Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,75

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  506 318 188 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554686 3554697Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  572 506 66 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554697 3554678Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,75

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  865 572 293 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554678 3554682Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  928 865 63 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554682 3554683Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,75

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 165 928 237 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554683 3554003Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  45 0 45 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554692 3554691Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  147 45 102 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554691 3554690Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  318 147 171 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554690 3554686Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  506 318 188 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554686 3554697Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  572 506 66 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554697 3554678Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  865 572 293 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554678 3554682Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  928 865 63 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554682 3554683Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  1 165 928 237 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 8  1

3554683 3554003Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  45 0 45 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz ograniczenia 

skrajni drogowej.

 1  1

3554692 3554691Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  147 45 102 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz ograniczenia 

skrajni drogowej.

 2  1

3554691 3554690Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  318 147 171 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na ograniczenia skrajni drogowej.

 3  1

3554690 3554686Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  506 318 188 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na ograniczenia skrajni drogowej.

 4  1

3554686 3554697Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  572 506 66 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego i 

poziomego.

 5  1

3554697 3554678Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  865 572 293 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 6  1

3554678 3554682Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,67

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  928 865 63 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz ograniczenia 

skrajni drogowej.

 7  1

3554682 3554683Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 165 928 237 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz ograniczenia 

skrajni drogowej.

 8  1

3554683 3554003Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,40

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  45 0 45 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554692 3554691Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  147 45 102 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554691 3554690Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,40

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  318 147 171 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554690 3554686W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  506 318 188 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554686 3554697Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  572 506 66 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 5  1

3554697 3554678Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  865 572 293 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 6  1

3554678 3554682Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151136W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 165estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,40

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  928 865 63 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 7  1

3554682 3554683Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 165 928 237 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 8  1

3554683 3554003W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151137W - P5/2021/01

G1511371405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 685

3554706 3554699
Inżynierska

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,69

4,46

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 685

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,69 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,69

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,46

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  118  118 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry.

3554706 3554702Brak uwag.

 5,00  0  100  218 118 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry.

3554702 3554700Brak uwag.

 5,00  0  467  685 218 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554700 3554699Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  118 0 118 1  1

3554706 3554702

Element nie występuje.  0  218 118 100 2  1

3554702 3554700

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  685 218 467 3  1

3554700 3554699Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  118 0 118 4,00 Pobocze gruntowe, obustronne, lokalnie wzmocnione kruszywem, 

pojedyncze nierówności, zarośnięte trawą, lokalnie niedostępne. Stan 

techniczny rozwiązania dobry.

 1  1

3554706 3554702Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  218 118 100 4,00 Pobocze gruntowe, obustronne, lokalnie wzmocnione kruszywem, 

pojedyncze nierówności, zarośnięte trawą, lokalnie niedostępne. Stan 

techniczny rozwiązania dobry.

 2  1

3554702 3554700Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  685 218 467Element nie występuje. 3  1

3554700 3554699

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,68

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  118 0 118 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 1  1

3554706 3554702Brak uwag.

 0  218 118 100 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, bez uwag.

 2  1

3554702 3554700Brak uwag.

 0  685 218 467 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ścieki zanieczyszczone liśćmi.

 3  1

3554700 3554699W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  118 0 118 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek przekręconej tarczy oznakowania (D-41 w pik. 

0+005km).  niezonakowane słupy w skrajni.

 1  1

3554706 3554702W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania, rozważyć 

możliwość oznakowania słupów tablicami U-9a i U-9b.

 0  218 118 100Element nie występuje. Rozważyć możliwość oznakowania słupów 

tablicami U-9a i U-9b

 2  1

3554702 3554700

 0  685 218 467 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz UBR w stanie 

technicznym dobrym, niezonakowane słupy w skrajni (pomalowane we 

wzór typu U-9), nieoznakowane zwężenie jezdni.

 3  1

3554700 3554699W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania słupów tablicami U-9a 

i U-9b oraz zwężenia jezdni A-12b i A-12c.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  118 0 118 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554706 3554702Brak uwag.

 0  218 118 100 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554702 3554700Brak uwag.

 0  685 218 467 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554700 3554699Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,68

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  118 0 118 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554706 3554702W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  218 118 100 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554702 3554700W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  685 218 467 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 3  1

3554700 3554699W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,68

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  118 0 118 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554706 3554702Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  218 118 100 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554702 3554700Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  685 218 467 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554700 3554699Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  118 0 118 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554706 3554702Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  218 118 100 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554702 3554700Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  685 218 467 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554700 3554699Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  118 0 118 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia skrajni 

drogowej oraz stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554706 3554702Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  218 118 100 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz ograniczenia 

skrajni drogowej.

 2  1

3554702 3554700Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  685 218 467 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na ograniczenia skrajni drogowej oraz niekompletność wymaganych 

elementów stałej organizacji ruchu.

 3  1

3554700 3554699Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151137W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 685estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,15

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  118 0 118 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554706 3554702W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  218 118 100 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554702 3554700Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  685 218 467 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554700 3554699W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151138W - P5/2021/01

G1511381405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 312

3554852 3554854
Jabłonowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 312

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 312

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  312  312 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554852 3554854W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151138W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554852 - 3554854 Pikietaż lokalny: [ 100 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 312chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  312 0 312 1  1

3554852 3554854
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 312pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  312 0 312Element nie występuje. 1  1

3554852 3554854
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 312ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  312 0 312Element nie występuje. 1  1

3554852 3554854
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 312elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  312 0 312Element nie występuje. 1  1

3554852 3554854
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 312warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  312 0 312 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554852 3554854Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 312realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  312 0 312 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554852 3554854W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 312

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  312 0 312 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554852 3554854Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 312elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  312 0 312 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554852 3554854Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 312

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  312 0 312 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowań, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554852 3554854Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151138W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 312estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  312 0 312 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554852 3554854Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151139W - P5/2021/01

G1511391405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 575

3554803 3554776
Jasna

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,69

3,46

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 575

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,69 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,69Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,72
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,46

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,69

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  45  45 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Rozwiązanie nie spełnia 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi, jako budowli.

3554803 3554804Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 4,00  0  103  148 45 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalnie uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane) oraz odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan 

techniczny dobry.

3554804 3554802W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  103  251 148 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalnie uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki materiałowe) oraz odkształcenia strukturalne 

(spękania siatkowe). Stan techniczny dobry.

3554802 3554801W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,69

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  324  575 251 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalnie uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki materiałowe) oraz odkształcenia strukturalne 

(spękania siatkowe). Stan techniczny dobry.

3554801 3554776W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151139W Zdjęcia dla części A

Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Odcinek: 3554803 - 3554804 Pikietaż lokalny: [ 35 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  45 0 45 1  1

3554803 3554804

Element nie występuje.  0  148 45 103 2  1

3554804 3554802

Element nie występuje.  0  251 148 103 3  1

3554802 3554801

Element nie występuje.  0  575 251 324 4  1

3554801 3554776

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,81

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  45 0 45Element nie występuje. 1  1

3554803 3554804

 0  148 45 103 4,00 Pobocze gruntowe obustronne. Lokalne deformacje i zapadnięcia, 

pozarastane, lokalnie zawężone. Stan techniczny dobry.

 2  1

3554804 3554802Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  251 148 103 3,00 Pobocze gruntowe obustronne. Lokalne deformacje i zapadnięcia lub 

wyniesienia, pozarastane, lokalnie zawężone. Stan techniczny 

odpowiedni.

 3  1

3554802 3554801Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,81

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  575 251 324 4,00 Pobocze gruntowe obustronne. Lokalne deformacje i zapadnięcia, 

pozarastane, lokalnie zawężone. Stan techniczny dobry.

 4  1

3554801 3554776Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



Droga Nr: 151139W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554802 - 3554801

Deformacje, wyniesienia, porost roślinności w strefie 

pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 15 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  45 0 45Element nie występuje. 1  1

3554803 3554804

 0  148 45 103 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi, możliwe pojedyczne zastoiska wody w przy krawędzi 

jezdni.

 2  1

3554804 3554802Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  251 148 103 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi, możliwe pojedyczne zastoiska wody w przy krawędzi 

jezdni.

 3  1

3554802 3554801Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  575 251 324 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi, możliwe pojedyczne zastoiska wody w przy krawędzi 

jezdni.

 4  1

3554801 3554776Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  45 0 45Element nie występuje. 1  1

3554803 3554804

 0  148 45 103 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu w stanie technicznym dobrym. Przypadek przesłoniętej przez 

roślinność tarczy (D-40 w pik. 0+005km).

 2  1

3554804 3554802W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementu oznakowania, 

przeanalizować możliwość oznakowania w zakresie skrzyżowania.

 0  251 148 103 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu w stanie technicznym dobrym. Za nisko zamocowana tarcza znaku 

D-15 w pik. 0+035km oraz B-20 w pik. 0+090km.

 3  1

3554802 3554801W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania. 

Przeanalizować możliwość wprowadzenia oznakowania P-12.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  575 251 324 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu w stanie technicznym dobrym. Przypadek oznakowania 

odchylonego od pionu (B-36, D-41 w pik. 0+005km).

 4  1

3554801 3554776W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania. 

Przeanalizować możliwość wprowadzenia oznakowania P-12.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,39

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  45 0 45Element nie występuje. 1  1

3554803 3554804

 0  148 45 103 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554804 3554802Brak uwag.

 0  251 148 103 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554802 3554801Brak uwag.

 0  575 251 324 4,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych, pojedynczy 

słup przekrzywiony.

 4  1

3554801 3554776Sprawdzić stan techniczny słupa, w razie potrzeby wykonać odpowiednie 

prace naprawcze.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  45 0 45Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554803 3554804

 0  148 45 103 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554804 3554802W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  251 148 103 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554802 3554801W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  575 251 324 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania i 

oświetlenia, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554801 3554776W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,69

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  45 0 45 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554803 3554804Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 0  148 45 103 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554804 3554802Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  251 148 103 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554802 3554801Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,69

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  575 251 324 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554801 3554776Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,69

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  45 0 45 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554803 3554804Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 0  148 45 103 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554804 3554802Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,69

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  251 148 103 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554802 3554801Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  575 251 324 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554801 3554776Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,77

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  45 0 45 0,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania nie spełnia podstawowych 

wymagań, zakładanych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu po drogach.

 1  1

3554803 3554804Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 0  148 45 103 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowań.

 2  1

3554804 3554802Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,77

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  251 148 103 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego oraz ograniczenia warunków 

widoczności w strefie skrzyżowań.

 3  1

3554802 3554801Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  575 251 324 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, ograniczenia warunków 

widoczności w strefie skrzyżowań, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 4  1

3554801 3554776Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,69

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  45 0 45 0,00 Ocena estetyki rozwiązania znacznie obniżona z uwagi na nie spełnianie 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi.

 1  1

3554803 3554804Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 0  148 45 103 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554804 3554802W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  251 148 103 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554802 3554801W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151139W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 575estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,69

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  575 251 324 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554801 3554776W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151140W - P5/2021/01

G1511401405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 364

3554851 3554855
Jaśminowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,13

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 364

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,25

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,13

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  304  304 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554851 3554848W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  60  364 304 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554848 3554855W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151140W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554851 - 3554848 Odcinek: 3554848 - 3554855Pikietaż lokalny: [ 42 ] Pikietaż lokalny: [ 30 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  304 0 304 1  1

3554851 3554848

Element nie występuje.  0  364 304 60 2  1

3554848 3554855

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  304 0 304Element nie występuje. 1  1

3554851 3554848

 0  364 304 60Element nie występuje. 2  1

3554848 3554855

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  304 0 304Element nie występuje. 1  1

3554851 3554848

 0  364 304 60Element nie występuje. 2  1

3554848 3554855

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  304 0 304Element nie występuje. 1  1

3554851 3554848

 0  364 304 60Element nie występuje. 2  1

3554848 3554855

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  304 0 304 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554851 3554848Brak uwag.

 0  364 304 60Element nie występuje. 2  1

3554848 3554855

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  304 0 304 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554851 3554848W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  364 304 60 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554848 3554855W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  304 0 304 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554851 3554848Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  364 304 60 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554848 3554855Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,51

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  304 0 304 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554851 3554848Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  364 304 60 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 2  1

3554848 3554855Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  304 0 304 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554851 3554848Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  364 304 60 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554848 3554855Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151140W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 364estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  304 0 304 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554851 3554848Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  364 304 60 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554848 3554855Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151141W - P5/2021/01

G1511411405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 234

3554730 3554740
Jesionowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,70

4,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 234

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,70 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,70Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,93

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 234

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,70

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  70  70 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Płyty ażurowe wypełnione 

kruszywem, lokalne nierówności, stan techniczny dobry.

3554730 3554739Brak uwag.

 5,00  70  137  137 70 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554730 3554739Brak uwag.

 5,00  0  97  234 137 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554739 3554740Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 234chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  137 0 137 1  1

3554730 3554739

Element nie występuje.  0  234 137 97 2  1

3554739 3554740
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 234pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  137 0 137Element nie występuje. 1  1

3554730 3554739

 0  234 137 97Element nie występuje. 2  1

3554739 3554740

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 234ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  137 0 137 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię, bez 

uwag.

 1  1

3554730 3554739Brak uwag.

 0  234 137 97 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię, bez 

uwag.

 2  1

3554739 3554740Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 234elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  137 0 137 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 1  1

3554730 3554739Brak uwag.

 0  234 137 97 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 2  1

3554739 3554740Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 234warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  137 0 137 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554730 3554739Brak uwag.

 0  234 137 97 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554739 3554740Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 234realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  137 0 137Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554730 3554739

 0  234 137 97Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 2  1

3554739 3554740
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 234

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  137 0 137 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554730 3554739Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  234 137 97 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554739 3554740Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 234elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  137 0 137 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554730 3554739Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  234 137 97 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554739 3554740Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 234

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  137 0 137 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554730 3554739Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  234 137 97 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554739 3554740Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151141W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 234estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  137 0 137 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554730 3554739W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  234 137 97 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554739 3554740W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151142W - P5/2021/01

G1511421405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 541

3554738 3554739
Kasztanowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,08

2,44

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 541
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,08 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,08Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,47
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,44

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,08

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  15  15 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

3554738 3554662Brak uwag.

 2,00  15  24  24 15 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554738 3554662W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  377  401 24 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554662 3554735W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,08

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  140  541 401 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554735 3554739W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 151142W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554738 - 3554662 Odcinek: 3554662 - 3554735

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554735 - 3554739Pikietaż lokalny: [ 16 ] Pikietaż lokalny: [ 32 ] Pikietaż lokalny: [ 40 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  24 0 24 1  1

3554738 3554662

Element nie występuje.  0  401 24 377 2  1

3554662 3554735

Element nie występuje.  0  541 401 140 3  1

3554735 3554739
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  24 0 24Element nie występuje. 1  1

3554738 3554662

 0  401 24 377Element nie występuje. 2  1

3554662 3554735

 0  541 401 140Element nie występuje. 3  1

3554735 3554739
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  15 0 15 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Stan bez uwag.

 1  1

3554738 3554662Brak uwag.

 15  24 15 24Element nie występuje. 1  1

3554738 3554662

 0  401 24 377Element nie występuje. 2  1

3554662 3554735

 0  541 401 140Element nie występuje. 3  1

3554735 3554739

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,35

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  24 0 24 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554738 3554662Brak uwag.

 0  401 24 377 3,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

odpowiednim, przekręcona tarcza w pik. 0+373km.

 2  1

3554662 3554735W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 0  541 401 140 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przesłonięta przez roślinność tarcza oznakowania A-7 w pik. 

0+005km.

 3  1

3554735 3554739W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementu oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



Droga Nr: 151142W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554662 - 3554735

Przekręcona tarcza oznakowania.

Pikietaż lokalny: [ 365 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  24 0 24Element nie występuje. 1  1

3554738 3554662

 0  401 24 377 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554662 3554735Brak uwag.

 0  541 401 140 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554735 3554739Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  24 0 24 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554738 3554662W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  401 24 377 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554662 3554735W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  541 401 140 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

elementu oznakowania, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554735 3554739W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,04

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  24 0 24 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554738 3554662Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,04

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  401 24 377 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554662 3554735Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,04

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  541 401 140 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554735 3554739Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  24 0 24 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554738 3554662Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  401 24 377 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554662 3554735Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,87

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  541 401 140 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554735 3554739Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  24 0 24 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554738 3554662Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  401 24 377 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554662 3554735Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,79

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  541 401 140 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554735 3554739Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,04

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  24 0 24 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554738 3554662W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  401 24 377 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554662 3554735W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151142W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 541estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,04

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  541 401 140 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554735 3554739W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151143W - P5/2021/01

G1511431405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 132

3554779 3554778
Konwaliowa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 132

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  132  132 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554779 3554778W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151143W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554779 - 3554778 Pikietaż lokalny: [ 97 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  132 0 132 1  1

3554779 3554778

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  132 0 132Element nie występuje. 1  1

3554779 3554778
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  132 0 132Element nie występuje. 1  1

3554779 3554778
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  132 0 132 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554779 3554778Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  132 0 132 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554779 3554778Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  132 0 132 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554779 3554778W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  132 0 132 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554779 3554778Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  132 0 132 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554779 3554778Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  132 0 132 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554779 3554778Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151143W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  132 0 132 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554779 3554778Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151144W - P5/2021/01

G1511441405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 315

3554681 3554745
Krótka

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,55

4,14

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 315

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,55 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,61Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,24
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,14

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,61

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  96  96 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze łaty. Stan techniczny bardzo dobry. 

Krawężniki betonowe obustronne - pojedyncze spękania i ubytki 

materiałowe.

3554681 3554682Brak uwag.

 3,00  0  109  205 96 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, nałożone, 

nierówności) oraz odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan 

techniczny odpowiedni. Krawężniki betonowe - spękania i ubytki 

materiałowe.

3554682 3554747W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,61

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  110  315 205 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane, nierówności) oraz 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny 

odpowiedni. Krawężniki betonowe - spękania i ubytki materiałowe.

3554747 3554745W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151144W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554682 - 3554747 Odcinek: 3554747 - 3554745Pikietaż lokalny: [ 58 ] Pikietaż lokalny: [ 65 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  96 0 96 1  1

3554681 3554682Brak uwag.

 4,00 Chodnik obustronny - strona lewa wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności. Strona prawa (lokalnie jako 

bezpiecznik) z płyt betonowych, spękania, nierówności, uskoki. Stan 

ogólny rozwiązania dobry.

 0  205 96 109 2  1

3554682 3554747Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik obustronny - strona lewa wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności. Strona prawa z płyt 

betonowych, spękania, nierówności, uskoki. Stan ogólny rozwiązania 

dobry.

 0  315 205 110 3  1

3554747 3554745Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  96 0 96Element nie występuje. 1  1

3554681 3554682

 0  205 96 109Element nie występuje. 2  1

3554682 3554747

 0  315 205 110Element nie występuje. 3  1

3554747 3554745

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  96 0 96 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek).

 1  1

3554681 3554682Brak uwag.

 0  205 96 109 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników w strefę ulic poprzecznych. Lokalne 

uszkodzenia nawierzchni utrudniając prawidłowy odpływ wody, 

możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 2  1

3554682 3554747Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  315 205 110 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników w strefę ulic poprzecznych. Lokalne 

uszkodzenia nawierzchni utrudniając prawidłowy odpływ wody, 

możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 3  1

3554747 3554745Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  96 0 96 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Przypadek oznakowania umocowanego za nisko 

(C-2 w pik. 0+032km), lokalne odchylenia od pionu. Przypadek 

oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku do przejścia dla 

pieszych w pik.

 0+007km.

 1  1

3554681 3554682W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  205 96 109 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 2  1

3554682 3554747Brak uwag.

 0  315 205 110 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Przypadki oznakowania umocowanego za nisko 

(B-36, T-25c w pik. 0+060km, A-7 w pik. 0+087km).

 3  1

3554747 3554745W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  96 0 96 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554681 3554682Brak uwag.

 0  205 96 109 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554682 3554747Brak uwag.

 0  315 205 110 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554747 3554745Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  96 0 96 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554681 3554682W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  205 96 109 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554682 3554747W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  315 205 110 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554747 3554745W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,61

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  96 0 96 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554681 3554682Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  205 96 109 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554682 3554747Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,61

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  315 205 110 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554747 3554745Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  96 0 96 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554681 3554682Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  205 96 109 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554682 3554747Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  315 205 110 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554747 3554745Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  96 0 96 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554681 3554682Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  205 96 109 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554682 3554747Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  315 205 110 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 3  1

3554747 3554745Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151144W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 315estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,30

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  96 0 96 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554681 3554682Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  205 96 109 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na stan nawierzchni. 2  1

3554682 3554747Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  315 205 110 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na stan nawierzchni. 3  1

3554747 3554745Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151145W - P5/2021/01

G1511451405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 296

3554673 3554666
Krzywa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,73

4,16

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 296

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,73 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,73Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,35

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,16

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,73

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  79  79 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, nałożone, ubytki materiałowe) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, poprzeczne). Stan techniczny 

odpowiedni. Krawężniki betonowe - pojedyncze uszkodzenia.

3554673 3554671W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

 4,00  0  101  180 79 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane) oraz lokalne odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, 

poprzeczne). Stan techniczny dobry. Krawężniki betonowe - pojedyncze 

uszkodzenia.

3554671 3554670W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,73

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  116  296 180 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane) oraz lokalne odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, 

poprzeczne). Stan techniczny dobry. Krawężniki betonowe - pojedyncze 

uszkodzenia.

3554670 3554666W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151145W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554673 - 3554671 Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  79 0 79 1  1

3554673 3554671Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  180 79 101 2  1

3554671 3554670Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  296 180 116 3  1

3554670 3554666Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  79 0 79Element nie występuje. 1  1

3554673 3554671

 0  180 79 101Element nie występuje. 2  1

3554671 3554670

 0  296 180 116Element nie występuje. 3  1

3554670 3554666

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  79 0 79 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ścieki zanieczyszczone liśćmi. 

Uszkodzenia nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ wody, 

możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 1  1

3554673 3554671Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

oraz naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i 

składowych systemu odwodnienia. W okresie do połowy 2022 r. 

przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy krawężnikowej.

 0  180 79 101 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), ścieki zanieczyszczone liśćmi.

 2  1

3554671 3554670W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  296 180 116 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek).

 3  1

3554670 3554666Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  79 0 79 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w dobrym stanie 

technicznym.

 1  1

3554673 3554671Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  180 79 101 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w dobrym stanie 

technicznym.

 2  1

3554671 3554670Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu. 

Przeanalizować możliwość wprowadzenia oznakowania w rejonie 

skrzyżowania.

 0  296 180 116 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w dobrym stanie 

technicznym. Pojedyncze przypadki oznakowania odchylonego od pionu 

(B-1 w pik. 0+093km, D-6 w pik. 0+108km) oraz oznakowania D-6 

umocowanego błędnie w stosunku do przejścia dla pieszych w pik.

 0+108km.

 3  1

3554670 3554666W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  79 0 79 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554673 3554671Brak uwag.

 0  180 79 101 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554671 3554670Brak uwag.

 0  296 180 116 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554670 3554666Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  79 0 79 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 1  1

3554673 3554671W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  180 79 101 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 2  1

3554671 3554670W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  296 180 116 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 3  1

3554670 3554666W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  79 0 79 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554673 3554671Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  180 79 101 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554671 3554670Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  296 180 116 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554670 3554666Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  79 0 79 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554673 3554671Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  180 79 101 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554671 3554670Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  296 180 116 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554670 3554666Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,27

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  79 0 79 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554673 3554671Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  180 79 101 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu 

oraz nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554671 3554670Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,27

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  296 180 116 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 3  1

3554670 3554666Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151145W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 296estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,39

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  79 0 79 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554673 3554671W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  180 79 101 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554671 3554670W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  296 180 116 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554670 3554666Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151146W - P5/2021/01

G1511461405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 258

3554763 3554765
Książenicka

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,13

3,07

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 258

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,13 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,23Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,12

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,07

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,23

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  515  515 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne ubytki materiałowe. Stan 

techniczny bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, na części 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554763 3554769Brak uwag.

 2,00  515  788  788 515 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554763 3554769W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  203  991 788 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554769 3554771W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,23

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  103  1 094 991 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554771 3554766W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  164  1 258 1 094 4  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem oraz na fragmencie 

emulsją asfaltową, stan dopuszczalny.

3554766 3554765W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151146W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554763 - 3554769 Odcinek: 3554769 - 3554771

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554771 - 3554766

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554766 - 3554765

Pikietaż lokalny: [ 620 ] Pikietaż lokalny: [ 155 ] Pikietaż lokalny: [ 38 ]

Pikietaż lokalny: [ 115 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  150 0 150 1  1

3554763 3554769

Element nie występuje.  150  788 150 788 1  1

3554763 3554769

Element nie występuje.  0  991 788 203 2  1

3554769 3554771

Element nie występuje.  0  1 094 991 103 3  1

3554771 3554766

Element nie występuje.  0  1 258 1 094 164 4  1

3554766 3554765

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  788 0 788Element nie występuje. 1  1

3554763 3554769

 0  991 788 203Element nie występuje. 2  1

3554769 3554771

 0  1 094 991 103Element nie występuje. 3  1

3554771 3554766

 0  1 258 1 094 164Element nie występuje. 4  1

3554766 3554765
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  515 0 515 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, lokalnie wzdłuż linii krawężników do wpustów ulicznych kratek, bez 

uwag.

 1  1

3554763 3554769Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 515  788 515 788Element nie występuje. 1  1

3554763 3554769

 0  991 788 203Element nie występuje. 2  1

3554769 3554771

 0  1 094 991 103Element nie występuje. 3  1

3554771 3554766

 0  1 258 1 094 164Element nie występuje. 4  1

3554766 3554765

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  788 0 788 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w bardzo dobrym 

stanie technicznym. Pojedyncze przypadki oznakowania umocowanego za 

nisko oraz przesłoniętego (B-33 w pik. 0+025km, A-11a w pik. 0+280km i 

0+355km).

 1  1

3554763 3554769W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementów 

oznakowania,  rozważyć ustawienie znaku A-30 z tabliczką "Koniec 

nawierzchni utwardzonej".

 0  991 788 203Element nie występuje. 2  1

3554769 3554771

 0  1 094 991 103Element nie występuje. 3  1

3554771 3554766

 0  1 258 1 094 164Element nie występuje. 4  1

3554766 3554765

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  788 0 788 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554763 3554769Brak uwag.

 0  991 788 203 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554769 3554771Brak uwag.

 0  1 094 991 103 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554771 3554766Brak uwag.

 0  1 258 1 094 164 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554766 3554765Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,63

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  788 0 788 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 1  1

3554763 3554769W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  991 788 203 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554769 3554771W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 094 991 103 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554771 3554766W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,63

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 258 1 094 164 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 4  1

3554766 3554765W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,23

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  515 0 515 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554763 3554769Brak istotnych uwag i zaleceń.

 515  788 515 788 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554763 3554769Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,23

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  991 788 203 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554769 3554771Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,23

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 094 991 103 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554771 3554766Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,23

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 258 1 094 164 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554766 3554765Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  515 0 515 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554763 3554769Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 515  788 515 788 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554763 3554769Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  991 788 203 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554769 3554771Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  1 094 991 103 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554771 3554766Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 258 1 094 164 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 4  1

3554766 3554765Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  788 0 788 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554763 3554769Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  991 788 203 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554769 3554771Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 094 991 103 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554771 3554766Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 258 1 094 164 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 4  1

3554766 3554765Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,63

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  788 0 788 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554763 3554769Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  991 788 203 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554769 3554771Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151146W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 258estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,63

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 094 991 103 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554771 3554766Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  1 258 1 094 164 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 4  1

3554766 3554765Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151147W - P5/2021/01

G1511471405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 307

3554670 3554679
Leśna

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,80

4,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 307

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,80 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,80

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 307

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  148  148 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan techniczny bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze uszkodzenia.

3554670 3554680Brak uwag.

 5,00  0  159  307 148 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan techniczny bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze uszkodzenia.

3554680 3554679Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 307chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  148 0 148 1  1

3554670 3554680Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  307 148 159 2  1

3554680 3554679Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 307pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  148 0 148Element nie występuje. 1  1

3554670 3554680

 0  307 148 159Element nie występuje. 2  1

3554680 3554679
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 307ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  148 0 148 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

lokalnych wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczenia strefy 

przykrawężnikowej.

 1  1

3554670 3554680W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.

 0  307 148 159 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

lokalnych wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczenia strefy 

przykrawężnikowej.

 2  1

3554680 3554679W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 307elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  148 0 148 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, brak oznakowania poziomego. Przypadek oznakowania 

odchylonego od pionu (B-21 w pik. 0+025km) oraz przekręconej tarczy 

(D-1 w pik. 0+140km).

 1  1

3554670 3554680W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

 0  307 148 159 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania przesłoniętego przez roślinność (B-20, 

D-6 w pik. 0+145km). Słupek oznakowania pozbawiony tarczy w pik. 

0+010km. Istniejące elementy oznakowania poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (wyniesione skrzyżowanie z kostki 

prefabrykowanej) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 2  1

3554680 3554679W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementów oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 307warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  148 0 148 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554670 3554680Brak uwag.

 0  307 148 159 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554680 3554679Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 307realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  148 0 148Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554670 3554680

 0  307 148 159 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554680 3554679W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 307

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  148 0 148 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554670 3554680Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  307 148 159 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554680 3554679Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 307elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  148 0 148 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554670 3554680Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  307 148 159 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554680 3554679Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 307

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  148 0 148 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554670 3554680Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  307 148 159 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan istniejącego oznakowania pionowego oraz nieoznakowane 

słupy w skrajni drogowej.

 2  1

3554680 3554679Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151147W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 307estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  148 0 148 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554670 3554680W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  307 148 159 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554680 3554679W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151148W - P5/2021/01

G1511481405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 272

3554756 3554761
Łączna

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,86

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 272
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,20
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,86

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  120  120 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Ubytki materiałowe, odkształcenia, 

zapadnięcia nawierzchni. Lokalnie wzmocnienie warstwą masy 

bitumicznej. Stan techniczny odpowiedni. Krawężniki betonowe - lokalne 

uszkodzenia.

3554756 3554759W kilkuletnich planach inwestycyjnych zaleca się zaleca się remont 

nawierzchni jezdni. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki. Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 3,00  0  152  272 120 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Ubytki materiałowe, odkształcenia, 

zapadnięcia nawierzchni. Lokalnie wzmocnienie warstwą masy 

bitumicznej. Stan techniczny odpowiedni. Krawężniki betonowe - lokalne 

uszkodzenia.

3554759 3554761W kilkuletnich planach inwestycyjnych zaleca się zaleca się remont 

nawierzchni jezdni. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki. Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.
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Droga Nr: 151148W Zdjęcia dla części A

Nieróności, spękania, ubytki materiałowe. Nieróności, łaty, ubytki materiałowe.

Odcinek: 3554756 - 3554759 Odcinek: 3554759 - 3554761Pikietaż lokalny: [ 50 ] Pikietaż lokalny: [ 53 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  120 0 120 1  1

3554756 3554759Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  272 120 152 2  1

3554759 3554761Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  120 0 120Element nie występuje. 1  1

3554756 3554759

 0  272 120 152Element nie występuje. 2  1

3554759 3554761
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  120 0 120 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników do lokalnie występujących wpustów 

deszczowych. Uszkodzeni nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ 

wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 1  1

3554756 3554759Monitorować warunki odwodnienia drogi. W najbliższych planach 

remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić przeprowenie prac 

porządkujących w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków dla 

odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego odprowadzenia wody poza 

jej obszar.

 0  272 120 152 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników do lokalnie występujących wpustów 

deszczowych. Uszkodzeni nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ 

wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 2  1

3554759 3554761Monitorować warunki odwodnienia drogi. W najbliższych planach 

remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić przeprowenie prac 

porządkujących w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków dla 

odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego odprowadzenia wody poza 

jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  120 0 120 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym dobrym.

 1  1

3554756 3554759Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  272 120 152 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Przypadek oznakowania odchylonego od pionu (D-1 

w pik. 0+018km).

 2  1

3554759 3554761W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić mocowanie słupka znaku.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  120 0 120 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554756 3554759Brak uwag.

 0  272 120 152 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554759 3554761Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  120 0 120 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554756 3554759W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  272 120 152 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554759 3554761W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  120 0 120 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554756 3554759Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  272 120 152 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554759 3554761Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  120 0 120 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554756 3554759Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  272 120 152 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554759 3554761Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,44

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  120 0 120 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554756 3554759Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  272 120 152 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

nieoznakowany słup naruszający skrajnię drogową.

 2  1

3554759 3554761Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151148W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 272estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  120 0 120 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554756 3554759Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  272 120 152 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz stan nawierzchni.

 2  1

3554759 3554761Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151150W - P5/2021/01

G1511501405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 879

3554787 3554806
Marszałkowska

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,44

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 879
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,76

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,44

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  225  225 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - lokalne ubytki 

materiałowe, spękania. Na fragmentach wzmocnienie warstwą masy 

bitumicznej. Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, ubytki i spękania, lokalnie pozarastany 

trawą.

3554787 3554786W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 3,00  0  218  443 225 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - lokalne ubytki 

materiałowe, spękania. Na fragmentach wzmocnienie warstwą masy 

bitumicznej. Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, ubytki i spękania, lokalnie pozarastany 

trawą.

3554786 3554800W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  220  663 443 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (nieszczelne spojenia technologiczne, spękania 

siatkowe, liniowe). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni 

jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, ubytki i spękania.

3554800 3554801W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 3,00  0  216  879 663 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (nieszczelne spojenia technologiczne, spękania 

siatkowe, liniowe). Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni 

jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, ubytki i spękania.

3554801 3554806W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151150W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, łaty. Ubytki materiałowe, nierówności.

Odcinek: 3554787 - 3554786 Odcinek: 3554786 - 3554800

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554800 - 3554801

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554801 - 3554806

Pikietaż lokalny: [ 35 ] Pikietaż lokalny: [ 197 ] Pikietaż lokalny: [ 105 ]

Pikietaż lokalny: [ 175 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne ubytki 

materiałowe, spękania, uskoki i odkształcenia. Stan techniczny dobry.

 0  225 0 225 1  1

3554787 3554786Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

 4,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne ubytki 

materiałowe, spękania, uskoki i odkształcenia. Stan techniczny dobry.

 0  443 225 218 2  1

3554786 3554800Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne ubytki 

materiałowe, spękania, uskoki, odkształcenia i zanieczyszczenia. Stan 

techniczny dobry.

 0  550 443 107 3  1

3554800 3554801Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża. W trybie bieżącym zaleca się oczyszczanie nawierzchni 

chodnika oraz obrzeży.

Element nie występuje.  107  663 550 220 3  1

3554800 3554801

Element nie występuje.  0  879 663 216 4  1

3554801 3554806

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  225 0 225Element nie występuje. 1  1

3554787 3554786

 0  443 225 218Element nie występuje. 2  1

3554786 3554800

 0  663 443 220 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, zapadnięcia, pozarastane trawą, stan odpowiedni.

 3  1

3554800 3554801Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  879 663 216 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, zapadnięcia, wyniesione, przewężone, pozarastane 

trawą, stan odpowiedni.

 4  1

3554801 3554806Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



Droga Nr: 151150W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554800 - 3554801

Deformacje, porost roślinności w strefie pobocza.

Odcinek: 3554801 - 3554806

Deformacje, wyniesienia, porost roślinności w strefie 

pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 12 ]Pikietaż lokalny: [ 5 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  225 0 225 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

lokalnych wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych 

zastoisk wody.

 1  1

3554787 3554786Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  443 225 218 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika. 

Uszkodzenia nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ wody, 

możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 2  1

3554786 3554800Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  663 443 220 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni oraz wzdłuż linii krawężników. Uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych 

zastoisk wody.

 3  1

3554800 3554801Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  879 663 216 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni oraz wzdłuż linii krawężników. Uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych 

zastoisk wody.

 4  1

3554801 3554806Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,75

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  225 0 225 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (próg zwalniający z kostki prefabrykowanej, lustra 

drogowe) w stanie technicznym dobrym. Nieoznakowane słupy w skrajni 

drogowej.

 1  1

3554787 3554786W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć oznakowanie słupów w skrajni jezdni.

 0  443 225 218 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (próg zwalniający z kostki prefabrykowanej) w 

stanie technicznym dobrym. Nieoznakowane słupy w skrajni jezdni.

 2  1

3554786 3554800W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć oznakowanie słupów w skrajni jezdni.

 0  663 443 220 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania wyeksploatowanego (B-33 w pik. 

0+095km).

 3  1

3554800 3554801W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,75

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  879 663 216 3,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

odpowiednim. Przypadki oznakowania wyeksploatowanego (A-11a, B-33 

w pik. 0+007km, D-1 w pik. 0+028km, A-11a w pik. 0+058km) oraz 

oznakowania odchylonego od pionu (A-11a, B-33, T-1 w pik. 0+058km). 

Próg zwalniający z tworzyw sztucznych wykazuje ubytki elementów.

 4  1

3554801 3554806W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowane i uszkodzone elementy.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



Droga Nr: 151150W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554801 - 3554806

Wyeksploatowane tarcze oznakowania pionowego.

Pikietaż lokalny: [ 5 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,50

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  225 0 225 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554787 3554786Brak uwag.

 0  443 225 218 4,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych, pojedynczy 

słup przekrzywiony.

 2  1

3554786 3554800Sprawdzić stan techniczny słupa, w razie potrzeby podjąć prace 

naprawcze.

 0  663 443 220 4,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych, pojedynczy 

słup przekrzywiony.

 3  1

3554800 3554801Sprawdzić stan techniczny słupa, w razie potrzeby podjąć prace 

naprawcze.

 0  879 663 216 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554801 3554806Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  225 0 225 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554787 3554786W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  443 225 218 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia, elementów oznakowania oraz 

oświetlenia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554786 3554800W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  663 443 220 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza, warunków odwodnienia, elementów oznakowania oraz 

oświetlenia, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554800 3554801W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  879 663 216 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 4  1

3554801 3554806W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  225 0 225 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554787 3554786Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  443 225 218 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554786 3554800Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  663 443 220 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554800 3554801Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  879 663 216 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554801 3554806Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  225 0 225 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554787 3554786Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  443 225 218 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554786 3554800Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  663 443 220 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554800 3554801Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  879 663 216 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554801 3554806Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,75

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  225 0 225 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554787 3554786Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  443 225 218 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554786 3554800Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,75

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  663 443 220 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego, a także z 

uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554800 3554801Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  879 663 216 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego i UBR.

 4  1

3554801 3554806Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  225 0 225 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554787 3554786Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  443 225 218 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 2  1

3554786 3554800Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151150W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 879estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  663 443 220 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 3  1

3554800 3554801Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  879 663 216 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 4  1

3554801 3554806Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151151W - P5/2021/01

G1511511405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 344

3554813 3554790
Miła

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 344

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  344  344 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, koleiny, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554813 3554790W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151151W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554813 - 3554790 Pikietaż lokalny: [ 5 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  344 0 344 1  1

3554813 3554790

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  344 0 344Element nie występuje. 1  1

3554813 3554790

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  344 0 344Element nie występuje. 1  1

3554813 3554790
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  344 0 344Element nie występuje. 1  1

3554813 3554790
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  344 0 344 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554813 3554790Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  344 0 344 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554813 3554790W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  344 0 344 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554813 3554790Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  344 0 344 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554813 3554790Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  344 0 344 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554813 3554790Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151151W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  344 0 344 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554813 3554790Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151152W - P5/2021/01

G1511521405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 123

3554734 3554733
Morwowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 123

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 123

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  123  123 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554734 3554733W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151152W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554734 - 3554733 Pikietaż lokalny: [ 60 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 123chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  123 0 123 1  1

3554734 3554733

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 123pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  123 0 123Element nie występuje. 1  1

3554734 3554733

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 123ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  123 0 123Element nie występuje. 1  1

3554734 3554733

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 123elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  123 0 123 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554734 3554733Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 123warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  123 0 123 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554734 3554733Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 123realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  123 0 123 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554734 3554733W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 123

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  123 0 123 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554734 3554733Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 123elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  123 0 123 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554734 3554733Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 123

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  123 0 123 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554734 3554733Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151152W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 123estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  123 0 123 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554734 3554733Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151153W - P5/2021/01

G1511531405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 242

3554727 3554728
Na Skraju

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,87

4,84

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 242

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,87 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,87

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,84

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 242

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  85  85 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Krawężniki betonowe - bez uwag.

3554727 3554726Brak uwag.

 5,00  0  157  242 85 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Krawężniki betonowe - bez uwag.

3554726 3554728Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 242chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - strona lewa, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  85 0 85 1  1

3554727 3554726Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  242 85 157 2  1

3554726 3554728Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 242pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  85 0 85Element nie występuje. 1  1

3554727 3554726

 0  242 85 157Element nie występuje. 2  1

3554726 3554728
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 242ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  85 0 85 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 1  1

3554727 3554726Brak uwag.

 0  242 85 157 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników, bez uwag.

 2  1

3554726 3554728Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 242elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  85 0 85 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 1  1

3554727 3554726W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć ustawienie tablic U-3c i U-3d na łuku drogi.

 0  242 85 157 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (tablica skrajni) w stanie technicznym dobrym. 

Przypadki oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku do 

przejścia dla pieszych w pik.

 0+005km i 0+085km.

 2  1

3554726 3554728W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 242warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  85 0 85 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554727 3554726Brak uwag.

 0  242 85 157 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554726 3554728Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 242realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,65

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  85 0 85 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554727 3554726W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  242 85 157 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554726 3554728W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 242

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  85 0 85 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554727 3554726Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  242 85 157 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554726 3554728Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 242elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  85 0 85 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554727 3554726Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  242 85 157 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554726 3554728Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 242

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,35

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  85 0 85 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554727 3554726Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  242 85 157 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania nieznacznie obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 2  1

3554726 3554728Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151153W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 242estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  85 0 85 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554727 3554726Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  242 85 157 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554726 3554728Brak istotnych uwag i zaleceń.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151154W - P5/2021/01

G1511541405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 721

3554666 3554015
Okólna

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,41

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 654
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,83
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,41

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  311  311 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

spękania. Stan techniczny odpowiedni. Lokalne wzmocnienie warstwą 

masy bitumicznej. Krawężniki betonowe - lokalne uszkodzenia.

3554666 3554669W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Docelowo przeanalizować możliwość remontu nawierzchni jezdni.

 3,00  0  201  512 311 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

spękania. Stan techniczny odpowiedni. Lokalne wzmocnienie warstwą 

masy bitumicznej. Krawężniki betonowe - lokalne uszkodzenia.

3554669 3554013W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Docelowo przeanalizować możliwość remontu nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  142  654 512 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

spękania. Stan techniczny odpowiedni. Lokalne wzmocnienie warstwą 

masy bitumicznej. Krawężniki betonowe - lokalne uszkodzenia.

3554013 3554668W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Docelowo przeanalizować możliwość remontu nawierzchni jezdni.

 3,00  0  67 4  2 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny 

odpowiedni. Krawężniki betonowe - lokalne uszkodzenia.

3554013 3554015W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Docelowo przeanalizować możliwość remontu nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151154W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, łaty.

Odcinek: 3554013 - 3554015 Odcinek: 3554666 - 3554669

Ubytki materiałowe, łaty.

Odcinek: 3554669 - 3554013

Ubytki materiałowe, łaty.

Odcinek: 3554013 - 3554668

Pikietaż lokalny: [ 20 ] Pikietaż lokalny: [ 58 ] Pikietaż lokalny: [ 170 ]

Pikietaż lokalny: [ 30 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne 

nierówności, uskoki i spękania. Stan techniczny dobry.

 0  311 0 311 1  1

3554666 3554669W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne 

nierówności, uskoki i spękania. Stan techniczny dobry. Zanieczyszczony 

liśćmi.

 0  512 311 201 2  1

3554669 3554013W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne 

nierówności, uskoki i spękania. Stan techniczny dobry.

 0  622 512 110 3  1

3554013 3554668W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik obustronny - strona prawa, o nawierzchni z płyt betonowych, 

lokalne nierówności, uskoki i spękania. Strona lewa o nawierzchni z kostki 

prefabrykowanej, lokalne nierówności. Ogólny stan techniczny dobry.

 110  654 622 142 3  1

3554013 3554668W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

Element nie występuje.  0  67 4  2

3554013 3554015

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  311 0 311 3,00 Pobocze gruntowe lewostronne, lokalnie wykonane z płyt ażurowych, 

nierówności, pojedyncze zapadnięcia. Stan techniczny dostateczny.

 1  1

3554666 3554669Monitorować na bieżąco stan pobocza i w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

ramach bieżących prac utrzymaniowych w razie potrzeby przeprowadzić 

prace utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 

odpowiedniego ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  512 311 201 3,00 Pobocze gruntowe lewostronne, nierówności, zapadnięcia, porost 

roślinności, wyniesione w stosunku do jezdni. Stan techniczny 

odpowiedni.

 2  1

3554669 3554013Monitorować na bieżąco stan pobocza i w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

ramach bieżących prac utrzymaniowych w razie potrzeby przeprowadzić 

prace utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 

odpowiedniego ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  622 512 110 3,00 Pobocze gruntowe lewostronne, nierówności, zapadnięcia, porost 

roślinności, Stan techniczny odpowiedni.

 3  1

3554013 3554668Monitorować na bieżąco stan pobocza i w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

ramach bieżących prac utrzymaniowych w razie potrzeby przeprowadzić 

prace utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 

odpowiedniego ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 110  654 622 142Element nie występuje. 3  1

3554013 3554668

 0  67Element nie występuje. 4  2

3554013 3554015

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



Droga Nr: 151154W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554666 - 3554669

Deformacje, zapadnięcia w strefie pobocza.

Odcinek: 3554669 - 3554013

Deformacje, porost roślinności w strefie pobocza.

Odcinek: 3554013 - 3554668

Deformacje, zapadnięcia w strefie pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 40 ]Pikietaż lokalny: [ 30 ]Pikietaż lokalny: [ 105 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  311 0 311 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi oraz wzdłuż linii krawężników. Uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych 

zastoisk wody. Zanieczyszczenia w strefie przykrawężnikowej.

 1  1

3554666 3554669Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar. Oczyścić jezdnię w strefie 

przykrawężnikowej.

 0  512 311 201 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi oraz wzdłuż linii krawężników. Uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych 

zastoisk wody. Zanieczyszczenia w strefie przykrawężnikowej.

 2  1

3554669 3554013Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar. Oczyścić jezdnię w strefie 

przykrawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  654 512 142 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi oraz wzdłuż linii krawężników. Uszkodzenia nawierzchni 

utrudniające prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych 

zastoisk wody. Zanieczyszczenia w strefie przykrawężnikowej.

 3  1

3554013 3554668Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar. Oczyścić jezdnię w strefie 

przykrawężnikowej.

 0  67 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Uszkodzenia nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ wody, 

możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 4  2

3554013 3554015Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  311 0 311 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania odchylonego od pionu (A-7, D-18 w pik. 

0+020km) oraz wyeksploatowanego i przesłoniętego (D-1 w pik. 0+290km). 

Słupek oznakowania pozbawiony tarczy w pik. 0+295km. Nieoznakowane 

słupy w skrajni jezdni.

 1  1

3554666 3554669W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementów 

oznakowania, wymienić wyeksploatowany element. Rozważyć 

oznakowanie słupów znakami U-9a i U-9b.

 0  512 311 201 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 2  1

3554669 3554013Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  654 512 142 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania zaklejonego (D-15 w pik. 0+115km) oraz 

wyeksploatowanego (A-7 w pik. 0+125km).

 3  1

3554013 3554668W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element, oczyścić zaklejoną 

tarczę.

 0  67Element nie występuje. 4  2

3554013 3554015

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,91

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  311 0 311 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554666 3554669Brak uwag.

 0  512 311 201 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554669 3554013Brak uwag.

 0  654 512 142 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554013 3554668Brak uwag.

 0  67 4,00 Oświetlenie typu parkowego. Latarnie uliczne usytuowane jedynie w 

początkowej i końcowej strefie drogi.

 4  2

3554013 3554015Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  311 0 311 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554666 3554669W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  512 311 201 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554669 3554013W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  654 512 142 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554013 3554668W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  67 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, zostały 

wykonane częściowo.

 4  2

3554013 3554015W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  311 0 311 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554666 3554669Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  512 311 201 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554669 3554013Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  654 512 142 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554013 3554668Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  67 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  2

3554013 3554015Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  311 0 311 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554666 3554669Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  512 311 201 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554669 3554013Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  654 512 142 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554013 3554668Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  67 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  2

3554013 3554015Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,56

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  311 0 311 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554666 3554669Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  512 311 201 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554669 3554013Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,56

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  654 512 142 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak 

oznakowania P-17 w pik. 0+115km oraz oznakowania D-6 w pik. 

0+138km).

 3  1

3554013 3554668Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  67 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 4  2

3554013 3554015Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,09

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  311 0 311 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 1  1

3554666 3554669Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  512 311 201 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 2  1

3554669 3554013Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151154W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 721estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,09

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  654 512 142 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan nawierzchni.

 3  1

3554013 3554668Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  67 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  2

3554013 3554015W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151155W - P5/2021/01

G1511551405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 548

3554760 3554758
Okrzei Stefana

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,43

4,18

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 548

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,43 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,69Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,52

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,18

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,69

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  25  25 0 1  1 Nawierzchnia betonowa. Ubytki materiałowe, spękania. Stan techniczny 

odpowiedni.

3554760 3554759W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  25  133  133 25 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - pojedyncze ubytki 

materiałowe. Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554760 3554759W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,69

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  375  508 133 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Na fragmencie 

początkowym trylinka. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze uszkodzenia, miejscowo pozarastany trawą.

3554759 3554758W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 375  415  548 508 2  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554759 3554758

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151155W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe. Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554760 - 3554759 Odcinek: 3554759 - 3554758Pikietaż lokalny: [ 13 ] Pikietaż lokalny: [ 375 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona lewa, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Lokalny 

porost roślinności. Stan techniczny dobry.

 0  133 0 133 1  1

3554760 3554759Brak uwag.

 4,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Lokalny 

porost roślinności. Stan techniczny dobry.

 0  396 133 263 2  1

3554759 3554758Brak uwag.

Element nie występuje.  263  508 396 375 2  1

3554759 3554758

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  375  548 508 415 2  1

3554759 3554758

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  133 0 133Element nie występuje. 1  1

3554760 3554759

 0  508 133 375Element nie występuje. 2  1

3554759 3554758

 375  548 508 415Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554759 3554758

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  133 0 133 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników. Zanieczyszcenia strefy 

przykrawężnikowej.

 1  1

3554760 3554759Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W trybie bieżącym przeprowadzić 

niezbędne oczyszczenia strefy przy krawężnikowej.

 0  508 133 375 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszcenia strefy 

przykrawężnikowej.

 2  1

3554759 3554758W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 375  548 508 415Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554759 3554758

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  133 0 133 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Nieoznakowanie słupy w skrajni jezdni.

 1  1

3554760 3554759W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć oznakowanie słupów znakami U-9a i U-9b.

 0  508 133 375 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Nieoznakowanie słupy w skrajni jezdni.

 2  1

3554759 3554758W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć oznakowanie słupów znakami U-9a i U-9b.

 375  548 508 415Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554759 3554758

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  133 0 133 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554760 3554759Brak uwag.

 0  508 133 375 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554759 3554758Brak uwag.

 375  548 508 415Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554759 3554758

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  133 0 133 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 1  1

3554760 3554759W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  508 133 375 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 2  1

3554759 3554758W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 375  548 508 415Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554759 3554758

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,74

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  133 0 133 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554760 3554759Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  508 133 375 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554759 3554758Brak istotnych uwag i zaleceń.

 375  548 508 415Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554759 3554758

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  133 0 133 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554760 3554759Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  508 133 375 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554759 3554758Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 375  548 508 415Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554759 3554758
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  133 0 133 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554760 3554759Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  508 133 375 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554759 3554758Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 375  548 508 415Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554759 3554758

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151155W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 548estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  133 0 133 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554760 3554759W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  508 133 375 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554759 3554758W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 375  548 508 415Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554759 3554758
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151156W - P5/2021/01

G1511561405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 518

3554850 3554051
Perłowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,90

1,59

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 456

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,90 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,90Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,25

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,59

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,90

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  65  65 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, pozarastana, stan nieodpowiedni.

3554850 3554849W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 3,00  65  144  144 65 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty nałożone, przerosty trawy) oraz 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny 

odpowiedni.

3554850 3554849W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,90

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  86  230 144 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554849 3554050W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  226  456 230 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554050 3554848W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  62 4  2 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, lokalne wzmocnienia kruszywem, stan 

dopuszczalny.

3554050 3554051W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 151156W Zdjęcia dla części A

Zapadnięcia, porost roślinności. Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554850 - 3554849 Odcinek: 3554050 - 3554051

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554850 - 3554849

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554849 - 3554050

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554050 - 3554848

Pikietaż lokalny: [ 15 ] Pikietaż lokalny: [ 48 ] Pikietaż lokalny: [ 115 ]

Pikietaż lokalny: [ 10 ] Pikietaż lokalny: [ 205 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  144 0 144 1  1

3554850 3554849

Element nie występuje.  0  230 144 86 2  1

3554849 3554050

Element nie występuje.  0  456 230 226 3  1

3554050 3554848

Element nie występuje.  0  62 4  2

3554050 3554051
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  144 0 144Element nie występuje. 1  1

3554850 3554849

 0  230 144 86Element nie występuje. 2  1

3554849 3554050

 0  456 230 226Element nie występuje. 3  1

3554050 3554848

 0  62Element nie występuje. 4  2

3554050 3554051

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  65 0 65Element nie występuje. 1  1

3554850 3554849

 65  144 65 144 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni. Uszkodzenia nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ wody, 

możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 1  1

3554850 3554849Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  230 144 86Element nie występuje. 2  1

3554849 3554050

 0  456 230 226Element nie występuje. 3  1

3554050 3554848
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  62Element nie występuje. 4  2

3554050 3554051
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  144 0 144 4,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym dobrym. 1  1

3554850 3554849Brak uwag.

 0  230 144 86Element nie występuje. 2  1

3554849 3554050

 0  456 230 226Element nie występuje. 3  1

3554050 3554848

 0  62Element nie występuje. 4  2

3554050 3554051
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  144 0 144Element nie występuje. 1  1

3554850 3554849

 0  230 144 86Element nie występuje. 2  1

3554849 3554050

 0  456 230 226Element nie występuje. 3  1

3554050 3554848

 0  62Element nie występuje. 4  2

3554050 3554051
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  144 0 144 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554850 3554849W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  230 144 86 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554849 3554050W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  456 230 226 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554050 3554848W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  62 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 4  2

3554050 3554051W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  65 0 65 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554850 3554849Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 65  144 65 144 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554850 3554849Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  230 144 86 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554849 3554050Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  456 230 226 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554050 3554848Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,90

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  62 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  2

3554050 3554051Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 0,46

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  65 0 65 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554850 3554849Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 0,46

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 65  144 65 144 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), częściowo obniżona z uwagi na stan warunków 

odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania 

użytkowników drogi. Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej 

elementów infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem 

drogi (oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554850 3554849Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 0,46

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  230 144 86 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 2  1

3554849 3554050Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  456 230 226 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 3  1

3554050 3554848Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 0,46

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  62 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 4  2

3554050 3554051Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  144 0 144 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, bliskość torów 

kolejowych, a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię 

drogową.

 1  1

3554850 3554849Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  230 144 86 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, bliskość torów 

kolejowych, a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię 

drogową.

 2  1

3554849 3554050Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  456 230 226 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, bliskość torów 

kolejowych, a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię 

drogową.

 3  1

3554050 3554848Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  62 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

drzewa i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 4  2

3554050 3554051Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  144 0 144 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554850 3554849Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  230 144 86 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554849 3554050Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151156W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 518estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  456 230 226 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554050 3554848Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  62 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 4  2

3554050 3554051Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151157W - P5/2021/01

G1511571405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 345

3554814 3554793
Piękna

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,75

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 345

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,75 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,75

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  345  345 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Płyty ażurowe w osi jezdni. Stan 

techniczny bardzo dobry.

3554814 3554793Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  345 0 345 1  1

3554814 3554793

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  345 0 345Element nie występuje. 1  1

3554814 3554793

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  345 0 345 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza drogę, bez 

uwag.

 1  1

3554814 3554793Monitorować warunki odwodnienia drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  345 0 345 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń 

BRD (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej), bez uwag.

 1  1

3554814 3554793Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  345 0 345 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554814 3554793Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  345 0 345 5,00 Bez uwag. 1  1

3554814 3554793Brak zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  345 0 345 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554814 3554793Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  345 0 345 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554814 3554793Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  345 0 345 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554814 3554793Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151157W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 345estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  345 0 345 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554814 3554793Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151158W - P5/2021/01

G1511581405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 955

3554711 3554699
Polna

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,25

4,16

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 955

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,25 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,41Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,58

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,16

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  188  188 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem oraz na fragmentach płytami 

betonowymi, zapadnięcia, stan dopuszczalny.

3554711 3554710W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 5,00  0  277  465 188 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554710 3554701Brak uwag.

 5,00  0  490  955 465 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554701 3554699Brak uwag.
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Droga Nr: 151158W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554711 - 3554710 Pikietaż lokalny: [ 12 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  188 0 188 1  1

3554711 3554710

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  465 188 277 2  1

3554710 3554701Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  680 465 215 3  1

3554701 3554699Brak uwag.

 5,00 Chodnik lewostronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 215  955 680 490 3  1

3554701 3554699Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  188 0 188Element nie występuje. 1  1

3554711 3554710

 0  465 188 277Element nie występuje. 2  1

3554710 3554701

 0  955 465 490Element nie występuje. 3  1

3554701 3554699
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  188 0 188Element nie występuje. 1  1

3554711 3554710

 0  465 188 277 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 2  1

3554710 3554701Brak uwag.

 0  955 465 490 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), zanieczyszczenia strefy przykrawężnikowej.

 3  1

3554701 3554699W okresie do połowy 2022 r. przeprowadzić niezbędne oczyszczenia 

strefy przy krawężnikowej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  188 0 188 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, oznakowanie B-20 w pik. 0+172km odchylonego od pionu oraz 

przesłonięte przez roślinność.

 1  1

3554711 3554710W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementu 

oznakowania.

 0  465 188 277 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Tarcza znaku B-18 w pik. 0+012km umocowana za nisko.

 2  1

3554710 3554701W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania. Rozważyć 

możliwość wprowadzenia oznakowania w zakresie skrzyżowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  955 465 490 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające z kostki 

prefabrykowanej) w stanie technicznym dobrym. Przypadek oznakowania 

odchylonego od pionu (A-11a, B-33 w pik. 0+060km).

 3  1

3554701 3554699W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania. 

Rozważyć możliwość wprowadzenia oznakowania w zakresie 

skrzyżowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  188 0 188 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554711 3554710Brak uwag.

 0  465 188 277 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554710 3554701Brak uwag.

 0  955 465 490 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554701 3554699Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,80

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  188 0 188 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554711 3554710W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  465 188 277 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554710 3554701W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  955 465 490 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554701 3554699W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  188 0 188 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554711 3554710Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  465 188 277 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554710 3554701Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  955 465 490 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554701 3554699Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,61

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  188 0 188 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554711 3554710Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  465 188 277 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554710 3554701Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  955 465 490 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554701 3554699Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,80

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  188 0 188 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554711 3554710Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  465 188 277 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554710 3554701Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,80

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  955 465 490 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy oraz elementy roślinności naruszające 

skrajnię drogową.

 3  1

3554701 3554699Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,80

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  188 0 188 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554711 3554710Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  465 188 277 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554710 3554701W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151158W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 955estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,80

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  955 465 490 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554701 3554699W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151159W - P5/2021/01

G1511591405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 169

3554702 3554742
Projektowana

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 169
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,56
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  106  106 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554702 3554704W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  63  169 106 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, koleiny, wrastająca roślinność, wzmocnienia kruszywem, 

stan dopuszczalny.

3554704 3554742W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 151159W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554702 - 3554704 Odcinek: 3554704 - 3554742Pikietaż lokalny: [ 20 ] Pikietaż lokalny: [ 10 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  106 0 106 1  1

3554702 3554704

Element nie występuje.  0  169 106 63 2  1

3554704 3554742
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  106 0 106Element nie występuje. 1  1

3554702 3554704

 0  169 106 63Element nie występuje. 2  1

3554704 3554742
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  106 0 106Element nie występuje. 1  1

3554702 3554704

 0  169 106 63Element nie występuje. 2  1

3554704 3554742
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  106 0 106Element nie występuje. 1  1

3554702 3554704

 0  169 106 63 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Tarcza znaku D-4a wyeksploatowana i zamocowana za nisko w 

pik. 0+003km.

 2  1

3554704 3554742W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprane umocowanie oznakowania oraz wymianę 

wyeksploatowanego elementu.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  106 0 106 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554702 3554704Brak uwag.

 0  169 106 63 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554704 3554742Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  106 0 106 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554702 3554704W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  169 106 63 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 2  1

3554704 3554742W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  106 0 106 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554702 3554704Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  169 106 63 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554704 3554742Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  106 0 106 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554702 3554704Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  169 106 63 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554704 3554742Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  106 0 106 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554702 3554704Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  169 106 63 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego.

 2  1

3554704 3554742Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151159W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 169estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  106 0 106 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554702 3554704Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  169 106 63 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554704 3554742Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151160W - P5/2021/01

G1511601405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 705

3554687 3554667
Prosta

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,96

4,07

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 705

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,96 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,96Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,44

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,07

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,96

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  26  26 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe). Stan techniczny odpowiedni. Krawężniki 

betonowe - lokalne uszkodzenia.

3554687 3554684W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

 4,00  0  253  279 26 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - pojedyncze ubytki 

materiałowe oraz spękania. Stan techniczny dobry. Krawężniki betonowe - 

lokalne uszkodzenia.

3554684 3554676W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,96

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  210  489 279 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - pojedyncze ubytki 

materiałowe oraz spękania. Stan techniczny dobry. Krawężniki betonowe - 

lokalne uszkodzenia.

3554676 3554680W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  0  216  705 489 4  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - pojedyncze ubytki 

materiałowe oraz spękania. Stan techniczny dobry. Krawężniki betonowe - 

lokalne uszkodzenia.

3554680 3554667W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 151160W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554687 - 3554684 Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,66

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona lewa jezdni o nawierzchni z płyt betonowych. Ubytki 

materiałowe, spękania, uskoki. Stan techniczny dobry.

 0  26 0 26 1  1

3554687 3554684Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.

 5,00 Chodnik - strona lewa jezdni, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności i ubytki materiałowe. Stan techniczny bardzo 

dobry. Lokalnie zanieczyszczony liśćmi.

 0  91 26 65 2  1

3554684 3554676W ramach prac utrzymaniowych oczyścić chodnik z liści.

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności i ubytki materiałowe. Stan techniczny bardzo 

dobry. Lokalnie zanieczyszczony liśćmi.

 65  279 91 253 2  1

3554684 3554676W ramach prac utrzymaniowych oczyścić chodnik z liści.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,66

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności i ubytki materiałowe. Stan techniczny bardzo 

dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  489 279 210 3  1

3554676 3554680W ramach prac utrzymaniowych oczyścić chodnik z liści.

 4,00 Chodnik - strona lewa jezdni o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne 

ubytki materiałowe, uskoki i spękania, zanieczyszczony liśćmi. Stan 

techniczny dobry.

 0  705 489 216 4  1

3554680 3554667Monitorować na bieżąco stan nawierzchni, w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia 

oraz oczyścić nawierzchnię chodnika i obrzeży
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  26 0 26Element nie występuje. 1  1

3554687 3554684

 0  279 26 253Element nie występuje. 2  1

3554684 3554676

 0  489 279 210Element nie występuje. 3  1

3554676 3554680

 0  705 489 216 4,00 Pobocze prawostronne o nawierzchni z płyt ażurowych, pojedyncze 

nierówności oraz porost roślinności. Stan techniczny rozwiązania dobry.

 4  1

3554680 3554667Monitorować na bieżąco stan pobocza i w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  26 0 26 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników. Uszkodzenia nawierzchni, możliwość tworzenia się 

lokalnych zastoisk wody.

 1  1

3554687 3554684Monitorować warunki odwodnienia drogi. W najbliższych planach 

remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić przeprowenie prac 

porządkujących w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków dla 

odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego odprowadzenia wody poza 

jej obszar.

 0  279 26 253 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszczenia w strefie 

przykrawężnikowej.

 2  1

3554684 3554676Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W okresie do końca 2022 r. 

przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy krawężnikowej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  489 279 210 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Zanieczyszczenia w strefie 

przykrawężnikowej.

 3  1

3554676 3554680Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W okresie do końca 2022 r. 

przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy krawężnikowej.

 0  705 489 216 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

lokalnych wpustów ulicznych (kratek) - głównie na odcinkach sąsiednich. 

Zanieczyszczenia w strefie przykrawężnikowej.

 4  1

3554680 3554667Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W okresie do końca 2022 r. 

przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy krawężnikowej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,67

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  26 0 26 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 1  1

3554687 3554684Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  279 26 253 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w 

bardzo dobrym stanie technicznym.

 2  1

3554684 3554676Brak uwag.

 0  489 279 210 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w 

dobrym stanie technicznym.

 3  1

3554676 3554680Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,67

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  705 489 216 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w 

dobrym stanie technicznym. Przypadek oznakowania odchylonego od 

pionu (A-11a, B-33, T-1 w pik. 0+110km).

 4  1

3554680 3554667W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  26 0 26 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554687 3554684Brak uwag.

 0  279 26 253 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554684 3554676Brak uwag.

 0  489 279 210 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554676 3554680Brak uwag.

 0  705 489 216 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554680 3554667Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  26 0 26 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554687 3554684W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  279 26 253 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554684 3554676W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  489 279 210 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554676 3554680W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  705 489 216 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554680 3554667W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,96

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  26 0 26 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554687 3554684Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  279 26 253 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554684 3554676Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,96

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  489 279 210 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554676 3554680Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  705 489 216 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni, chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 4  1

3554680 3554667Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  26 0 26 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554687 3554684Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  279 26 253 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554684 3554676Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  489 279 210 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554676 3554680Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  705 489 216 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554680 3554667Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  26 0 26 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554687 3554684Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  279 26 253 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554684 3554676Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  489 279 210 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554676 3554680Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,33

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  705 489 216 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 4  1

3554680 3554667Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  26 0 26 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554687 3554684W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  279 26 253 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554684 3554676W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151160W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 705estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  489 279 210 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554676 3554680W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  705 489 216 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554680 3554667W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151161W - P5/2021/01

G1511611405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 497

3554777 3554807
Próżna

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 497
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,56
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  307  307 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554777 3554806W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  190  497 307 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554806 3554807W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 151161W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554777 - 3554806 Odcinek: 3554806 - 3554807Pikietaż lokalny: [ 27 ] Pikietaż lokalny: [ 83 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  307 0 307 1  1

3554777 3554806

Element nie występuje.  0  497 307 190 2  1

3554806 3554807
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  307 0 307Element nie występuje. 1  1

3554777 3554806

 0  497 307 190Element nie występuje. 2  1

3554806 3554807
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  307 0 307Element nie występuje. 1  1

3554777 3554806

 0  497 307 190Element nie występuje. 2  1

3554806 3554807
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  307 0 307Element nie występuje. 1  1

3554777 3554806

 0  497 307 190 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 2  1

3554806 3554807Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  307 0 307 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554777 3554806Brak uwag.

 0  497 307 190 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554806 3554807Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  307 0 307 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554777 3554806W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  497 307 190 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554806 3554807W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  307 0 307 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554777 3554806Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  497 307 190 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554806 3554807Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  307 0 307 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554777 3554806Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  497 307 190 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554806 3554807Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  307 0 307 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554777 3554806Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  497 307 190 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554806 3554807Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151161W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 497estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  307 0 307 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554777 3554806Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  497 307 190 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554806 3554807Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151162W - P5/2021/01

G1511621405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 168

3554683 3554746
Przechodnia

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,75

4,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 168

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,75 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,75

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 168

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  168  168 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności, punktowo pozarastana. Stan rozwiązania bardzo dobry.

3554683 3554746W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się usunąć przerosty trawy z jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 168chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  168 0 168 1  1

3554683 3554746

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 168pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  168 0 168Element nie występuje. 1  1

3554683 3554746

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 168ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  168 0 168 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

(w osi jezdni) do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 1  1

3554683 3554746Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 168elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  168 0 168 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Nieoznakowane słupy w skrajni drogi - oznakowanie malowane. 

Zasłonięty znak B-5 w pik 0+150 km przez roślinność.

 1  1

3554683 3554746W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć oznakowanie słupów w skrajni znakami U-9a i 

U-9b oraz oznakowanie skrzyżowań. Prześwietlić znak w pik. 0+150 km.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 168warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  168 0 168 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554683 3554746Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 168realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  168 0 168 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni zostały 

wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów oznakowania nie 

zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 1  1

3554683 3554746W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 168

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  168 0 168 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554683 3554746Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 168elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  168 0 168 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554683 3554746Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 168

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  168 0 168 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554683 3554746Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151162W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 168estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  168 0 168 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554683 3554746W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151163W - P5/2021/01

G1511631405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 99

3554689 3554690
Przejazd

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 99

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,33

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 99

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  99  99 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554689 3554690W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151163W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554689 - 3554690 Pikietaż lokalny: [ 67 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 99chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 3,00 Chodnik - strona lewa, o nawierzchni z płyt betonowych, przewężenia, 

porost roślinności, spękania, nierówności. Stan techniczny odpowiedni.

 0  99 0 99 1  1

3554689 3554690Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



Droga Nr: 151163W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554689 - 3554690

Nierówności, zanieczyszczenia, przewężenia.

Pikietaż lokalny: [ 25 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 99pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  99 0 99Element nie występuje. 1  1

3554689 3554690

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 99ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  99 0 99Element nie występuje. 1  1

3554689 3554690
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 99elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  99 0 99Element nie występuje. 1  1

3554689 3554690

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 99warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  99 0 99 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554689 3554690Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 99realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  99 0 99 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi oraz 

chodnika, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554689 3554690W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 99

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  99 0 99 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi oraz chodnika. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554689 3554690Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 99elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  99 0 99 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554689 3554690Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 99

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  99 0 99 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową oraz 

ograniczenia warunków widoczności w strefie skrzyżowania.

 1  1

3554689 3554690Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151163W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 99estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  99 0 99 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554689 3554690Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151164W - P5/2021/01

G1511641405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 126

3554671 3554672
Przeskok

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 126

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,60

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 126

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  126  126 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki materiałowe) oraz odkształcenia strukturalne 

(spękania siatkowe i liniowe). Stan techniczny dobry. Krawężniki 

betonowe - pojedyncze uszkodzenia. Parkingi obustronne wykonane z 

kostki prefabrykowanej, bez uwag.

3554671 3554672W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 126chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze nierówności. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  126 0 126 1  1

3554671 3554672Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 126pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  126 0 126Element nie występuje. 1  1

3554671 3554672
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 126ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  126 0 126 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do pojedynczych wpustów ulicznych (kratek), ściek zanieczyszczony 

liśćmi.

 1  1

3554671 3554672W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 126elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  126 0 126 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Przypadek oznakowania wyeksploatowanego (A-7 

w pik. 0+107km).

 1  1

3554671 3554672W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 126warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  126 0 126 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554671 3554672Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 126realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  126 0 126 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554671 3554672W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 126

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  126 0 126 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554671 3554672Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 126elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  126 0 126 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554671 3554672Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 126

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  126 0 126 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554671 3554672Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151164W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 126estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  126 0 126 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554671 3554672Brak istotnych uwag i zaleceń.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151165W - P5/2021/01

G1511651405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 623

3554713 3554744
Rososzańska

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,31

1,47

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 623
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,31 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,32Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  1,92

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,47

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,32

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  253  253 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, pozarastana, stan nieodpowiedni.

3554713 3554711Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 2,00  253  497  497 253 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554713 3554711W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  98  595 497 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, koleiny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554711 3554744W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,32

JEZDNIEA

A2

 5,00  98  126  623 595 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze uszkodzenia.

3554711 3554744Brak uwag.
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Droga Nr: 151165W Zdjęcia dla części A

Nierówności, garb podłużny, pozarastana. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554713 - 3554711 Odcinek: 3554713 - 3554711

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554711 - 3554744Pikietaż lokalny: [ 23 ] Pikietaż lokalny: [ 375 ] Pikietaż lokalny: [ 30 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  497 0 497 1  1

3554713 3554711

Element nie występuje.  0  623 497 126 2  1

3554711 3554744
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  497 0 497Element nie występuje. 1  1

3554713 3554711

 0  623 497 126Element nie występuje. 2  1

3554711 3554744
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  497 0 497Element nie występuje. 1  1

3554713 3554711

 0  595 497 98Element nie występuje. 2  1

3554711 3554744

 98  623 595 126 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody do wzdłuż linii krawężników, bez 

uwag. Zanieczyszczenia strefy przykrawężnikowej.

 2  1

3554711 3554744W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  497 0 497Element nie występuje. 1  1

3554713 3554711

 0  623 497 126 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 2  1

3554711 3554744Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  355 0 355Element nie występuje. 1  1

3554713 3554711

 355  497 355 497 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554713 3554711Brak uwag.

 0  623 497 126 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554711 3554744Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  497 0 497 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554713 3554711W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  623 497 126 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554711 3554744W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  253 0 253 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554713 3554711Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 253  497 253 497 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554713 3554711Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  595 497 98 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554711 3554744Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 98  623 595 126 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554711 3554744Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,38

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  355 0 355 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554713 3554711Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 355  497 355 497 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554713 3554711Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,38

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  595 497 98 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554711 3554744Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 98  623 595 126 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554711 3554744Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,78

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  253 0 253 0,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania nie spełnia podstawowych 

wymagań, zakładanych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu po drogach.

 1  1

3554713 3554711Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 253  497 253 497 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554713 3554711Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,78

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  623 497 126 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554711 3554744Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151165W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 623estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,39

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  253 0 253 0,00 Ocena estetyki rozwiązania znacznie obniżona z uwagi na nie spełnianie 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi.

 1  1

3554713 3554711Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 253  497 253 497 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554713 3554711Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  623 497 126 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na stan oraz typ 

nawierzchni.

 2  1

3554711 3554744Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151166W - P5/2021/01

G1511661405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 350

3554784 3554761
Skośna

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,57

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 350

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,60

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,57

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  250  250 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane) oraz lokalne odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, 

liniowe). Stan techniczny dobry. Krawężniki betonowe, bez uwag.

3554784 3554785Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  100  350 250 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki materiałowe) oraz lokalne odkształcenia strukturalne 

(spękania siatkowe, liniowe). Stan techniczny dobry. Krawężniki 

betonowe, bez uwag.

3554785 3554761Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej 

(przewężenia po stronie lewej). Stan techniczny bardzo dobry.

 0  250 0 250 1  1

3554784 3554785Brak uwag.

 5,00 Chodnik - po obu stronach jezdni, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. 

Stan techniczny bardzo dobry.

 0  350 250 100 2  1

3554785 3554761Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  250 0 250Element nie występuje. 1  1

3554784 3554785

 0  350 250 100Element nie występuje. 2  1

3554785 3554761

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  250 0 250 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Bez uwag.

 1  1

3554784 3554785Brak uwag.

 0  350 250 100 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Bez uwag.

 2  1

3554785 3554761Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  250 0 250 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przesłonięta tarcza oznakowania w pik. 0+030km. Zatarcia 

oznakowania poziomego.

 1  1

3554784 3554785W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementu oznakowania, odtworzyć 

zatarte elementy oznakowania poziomego. Rozważyć oznakowanie 

skrzyżowania - właściwe znaki pionowe i poziome.

 0  350 250 100 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym.

 2  1

3554785 3554761Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  250 0 250 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554784 3554785Brak uwag.

 0  350 250 100 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554785 3554761Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  250 0 250 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554784 3554785W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  350 250 100 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554785 3554761W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  250 0 250 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554784 3554785Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  350 250 100 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554785 3554761Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  250 0 250 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554784 3554785Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  350 250 100 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554785 3554761Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  250 0 250 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego i 

poziomego oraz niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji 

ruchu.

 1  1

3554784 3554785Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  350 250 100 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554785 3554761Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151166W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 350estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  250 0 250 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554784 3554785Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  350 250 100 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554785 3554761Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151167W - P5/2021/01

G1511671405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 217

3554407 3554408
Słoneczna

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 217

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,20

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 217

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  107  107 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan rozwiązania 

dobry.

3554407 3554802Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku powstawania ubytków lub spękań w nawierzchni jezdni.

 4,00  0  110  217 107 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan rozwiązania 

dobry.

3554802 3554408Zaleca się monitorowanie stanu nawierzchni i podjęcie prac naprawczych 

w przypadku powstawania ubytków lub spękań w nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 217chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  107 0 107 1  1

3554407 3554802

Element nie występuje.  0  217 107 110 2  1

3554802 3554408
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 217pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  107 0 107 4,00 Pobocze gruntowe, obustronne, lokalnie wzmocnione warstwą kruszywa. 

Lokalne deformacje i zapadnięcia, zaniżone w stosunku do krawędzi 

jezdni, przewężone. Stan techniczny dobry.

 1  1

3554407 3554802Monitorować na bieżąco stan pobocza i w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

ramach bieżących prac utrzymaniowych w razie potrzeby przeprowadzić 

prace utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 

odpowiedniego ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  217 107 110 4,00 Pobocze gruntowe, obustronne, lokalnie wzmocnione warstwą kruszywa. 

Lokalne deformacje i zapadnięcia, zaniżone w stosunku do krawędzi 

jezdni, przewężone. Stan techniczny dobry.

 2  1

3554802 3554408Monitorować na bieżąco stan pobocza i w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

ramach bieżących prac utrzymaniowych w razie potrzeby przeprowadzić 

prace utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia 

odpowiedniego ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 217ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  107 0 107 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi, wyniesiona linia pobocza mogąca uniemożliwiać 

odprowadzenie wody.

 1  1

3554407 3554802Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  217 107 110 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefę 

pobocza drogi, wyniesiona linia pobocza mogąca uniemożliwiać 

odprowadzenie wody.

 2  1

3554802 3554408Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 217elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  107 0 107 4,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym dobrym, 

wyblaknięty znak D-4a w pik 0+095 km.

 1  1

3554407 3554802W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymieniać wyeksploatowany element. Rozważyć 

oznakowanie skrzyżowania.

 0  217 107 110 4,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym dobrym. 2  1

3554802 3554408W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć oznakowanie skrzyżowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 217warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  107 0 107 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554407 3554802Brak uwag.

 0  217 107 110 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554802 3554408Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 217realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  107 0 107 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, pobocza 

oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. Zalecenia 

dotyczące elementów oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym 

zakresie.

 1  1

3554407 3554802W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  217 107 110 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554802 3554408W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 217

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  107 0 107 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554407 3554802Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  217 107 110 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554802 3554408Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 217elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  107 0 107 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554407 3554802Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  217 107 110 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554802 3554408Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 217

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  107 0 107 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554407 3554802Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  217 107 110 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554802 3554408Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151167W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 217estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  107 0 107 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554407 3554802W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  217 107 110 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554802 3554408W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151168W - P5/2021/01

G1511681405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 595

3554691 3554701
Sosnowa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,98

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 595
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,98 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,98
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  217  217 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Krawężnik betonowy, 

lokalnie wrastająca roślinność.

3554691 3554695Brak uwag.

 5,00  0  220  437 217 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Krawężnik betonowy, 

lokalnie wrastająca roślinność.

3554695 3554700Brak uwag.

 5,00  0  108  545 437 3  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Krawężnik betonowy, 

lokalnie wrastająca roślinność.

3554700 3554703Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  50  595 545 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania bardzo dobry. Krawężnik betonowy, bez 

uwag.

3554703 3554701Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  217 0 217 1  1

3554691 3554695

Element nie występuje.  0  437 217 220 2  1

3554695 3554700

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, punktowo pozarastany 

trawą, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  545 437 108 3  1

3554700 3554703Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, punktowo pozarastany 

trawą, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  595 545 50 4  1

3554703 3554701Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  217 0 217Element nie występuje. 1  1

3554691 3554695

 0  437 217 220Element nie występuje. 2  1

3554695 3554700

 0  545 437 108Element nie występuje. 3  1

3554700 3554703

 0  595 545 50Element nie występuje. 4  1

3554703 3554701
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  217 0 217 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku do wpustów 

ulicznych (kratek). Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry. 

Zanieczyszczenia ścieków liśćmi.

 1  1

3554691 3554695W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 0  437 217 220 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku do wpustów 

ulicznych (kratek). Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry. 

Zanieczyszczenia ścieków liśćmi.

 2  1

3554695 3554700W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 0  545 437 108 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku do wpustów 

ulicznych (kratek). Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry. 

Zanieczyszczenia ścieków liśćmi.

 3  1

3554700 3554703W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  595 545 50 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku do wpustów 

ulicznych (kratek). Stan techniczny rozwiązania bardzo dobry.

 4  1

3554703 3554701Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,90

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  217 0 217 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (próg zwalniający z kostki prefabrykowanej, tablice 

skrajni) w stanie technicznym bardzo dobrym. Wygięta tablica typu U-9 w 

pik. 0+042km, przypadek oznakowania odchylonego od pionu (A-11a, B-33, 

T-1 w pik. 0+155km).

 1  1

3554691 3554695W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wyprostować tablicę U-9, poprawić umocowanie 

elementów oznakowania.

 0  437 217 220 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (próg zwalniający z kostki prefabrykowanej, tablice 

skrajni) w stanie technicznym bardzo dobrym.

 2  1

3554695 3554700Brak uwag.

 0  545 437 108Element nie występuje. 3  1

3554700 3554703
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,90

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  595 545 50 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie. 4  1

3554703 3554701W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeanalizować możliwość wprowadzenia oznakowania w 

zakresie pierwszeństwa na skrzyżowaniu.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  217 0 217 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554691 3554695Brak uwag.

 0  437 217 220 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554695 3554700Brak uwag.

 0  545 437 108 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554700 3554703Brak uwag.

 0  595 545 50 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554703 3554701Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  217 0 217 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 1  1

3554691 3554695W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  437 217 220 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554695 3554700W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  545 437 108 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 3  1

3554700 3554703W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,37

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  595 545 50 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia, 

zostały wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 4  1

3554703 3554701W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  217 0 217 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554691 3554695Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  437 217 220 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554695 3554700Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  545 437 108 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554700 3554703Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  595 545 50 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554703 3554701Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  217 0 217 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554691 3554695Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  437 217 220 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554695 3554700Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  545 437 108 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554700 3554703Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  595 545 50 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554703 3554701Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  217 0 217 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554691 3554695Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  437 217 220 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554695 3554700Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  545 437 108 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554700 3554703Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  595 545 50 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 4  1

3554703 3554701Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151168W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 595estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  217 0 217 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554691 3554695Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  437 217 220 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554695 3554700Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  545 437 108 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554700 3554703Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  595 545 50 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554703 3554701Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151169W - P5/2021/01

G1511691405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 274

3554728 3554729
Sportowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 274

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,80

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  274  274 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

spękania, lokalne wzmocnienie warstwą masy bitumicznej. Stan 

techniczny odpowiedni. Parkingi o nawierzchni bitumicznej oraz z płyt 

ażurowych w dobrym stanie technicznym. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, luźno 

leżące elementy.

3554728 3554729W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151169W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, łaty.

Odcinek: 3554728 - 3554729 Pikietaż lokalny: [ 192 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, lokalne 

nierówności, zapadnięcia, ubytki i wykruszenia elementów. Stan 

techniczny dobry.

 0  274 0 274 1  1

3554728 3554729Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  274 0 274Element nie występuje. 1  1

3554728 3554729

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  274 0 274 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni jezdni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk 

wody.

 1  1

3554728 3554729Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  274 0 274 3,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

odpowiednim. Przypadki oznakowania wyeksploatowanego (A-16, A-17 w 

pik. 0+013km, 0+110km), umocowanego za nisko (D-18a w pik. 0+060km), 

odchylonego od pionu (A-5 w pik. 0+025km, A-16, A-17 w pik. 0+110km, 

A-7 w pik. 0+255km) oraz pomalowanego (A-7 w pik. 0+255km). Istniejące 

elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym dobrym.

 1  1

3554728 3554729W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowane elementy.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



Droga Nr: 151169W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554728 - 3554729

Oznakowanie A-7 pomalowane, odchylone od pionu.

Pikietaż lokalny: [ 250 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  274 0 274 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554728 3554729Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  274 0 274 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. 

Zalecenia dotyczące elementów oznakowania nie zostały wykonane w 

wymaganym zakresie.

 1  1

3554728 3554729W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  274 0 274 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554728 3554729Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  274 0 274 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554728 3554729Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  274 0 274 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554728 3554729Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151169W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 274estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  274 0 274 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce oraz pomalowane elementy ogrodzenia.

 1  1

3554728 3554729W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151170W - P5/2021/01

G1511701405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 061

3554732 3554753
Staszica Stanisława

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,83

4,10

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 061

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,83 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,89Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,20

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,10

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,89

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  64  64 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania, lokalnie pozarastany trawą.

3554732 3554733Brak uwag.

 5,00  0  57  121 64 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania.

3554733 3554735Brak uwag.

 4,00  0  190  311 121 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, nałożone, ubytki warstwy ścieralnej) oraz uszkodzenia 

strukturalne (spękana siatkowe). Stan techniczny dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania.

3554735 3554737W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,89

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  190  501 311 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki i 

nierówności. Stan rozwiązania dobry.

3554737 3554749W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  60  561 501 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki warstwy ścieralnej). Stan techniczny dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania.

3554749 3554753W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,89

JEZDNIEA

A2

 3,00  60  300  801 561 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane, ubytki warstwy ścieralnej) oraz lokalne odkształcenia 

strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia technologiczne). 

Stan techniczny odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany 

trawą.

3554749 3554753W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  300  560  1 061 801 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (nieszczelne spojenia technologiczne). Stan 

techniczny dobry.

3554749 3554753W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



Droga Nr: 151170W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554749 - 3554753 Pikietaż lokalny: [ 88 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  64 0 64 1  1

3554732 3554733Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  121 64 57 2  1

3554733 3554735Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  311 121 190 3  1

3554735 3554737Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  501 311 190 4  1

3554737 3554749

Element nie występuje.  0  1 061 501 560 5  1

3554749 3554753
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,53

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  64 0 64Element nie występuje. 1  1

3554732 3554733

 0  121 64 57Element nie występuje. 2  1

3554733 3554735

 0  311 121 190Element nie występuje. 3  1

3554735 3554737

 0  501 311 190 4,00 Pobocze gruntowe prawostronne (lokalnie obustronne), miejscowo 

nierówności, pozarastane trawą, stan dobry.

 4  1

3554737 3554749Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  891 501 390Element nie występuje. 5  1

3554749 3554753
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,53

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 390  1 061 891 560 3,00 Pobocze gruntowe jednostronne oraz lokalnie obustronne, miejscowo 

nierówności oraz ubytki w jego nawierzchni, wyniesione i pozarastane 

trawą, stan odpowiedni.

 5  1

3554749 3554753Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



Droga Nr: 151170W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554749 - 3554753

Deformacje, porost roślinności w strefie pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 400 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,18

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  64 0 64 4,00 Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody poza jezdnię do 

przydrożnych rowów po stronie prawej. Stan techniczny rozwiązania 

dobry.

 1  1

3554732 3554733Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  121 64 57 4,00 Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody poza jezdnię do 

przydrożnych rowów po stronie prawej. Stan techniczny rozwiązania 

dobry.

 2  1

3554733 3554735Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  311 121 190 4,00 Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody poza jezdnię do 

przydrożnych rowów po stronie prawej. Stan techniczny rozwiązania 

dobry.

 3  1

3554735 3554737Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,18

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  501 311 190 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 4  1

3554737 3554749Brak uwag.

 0  1 061 501 560 4,00 Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody poza jezdnię, lokalnie do 

przydrożnych rowów po stronie lewej. Rowy częściowo pozarastane w 

stopniu utrudniającym skuteczne odwodnienie drogi. Stan techniczny 

rozwiązania dobry.

 5  1

3554749 3554753Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,05

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  64 0 64 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek oznakowania przekręconego (A-7 w pik. 0+025km) 

oraz wyeksploatowanego (D-2 w pik. 0+025km). Istniejące elementy 

oznakowania poziomego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 1  1

3554732 3554733W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.

 0  121 64 57 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Brak oznakowania poziomego.

 2  1

3554733 3554735Brak uwag.

 0  311 121 190 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym dobrym. Przypadek 

oznakowania odchylonego od pionu (B-5 w pik. 0+133km) oraz 

przekręconego (A-7 w pik. 0+160km). Istniejący system sygnalizacji bez 

istotnych uwag.

 3  1

3554735 3554737W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,05

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  501 311 190 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w 

stanie technicznym dobrym. Istniejący system sygnalizacji bez istotnych 

uwag.

 4  1

3554737 3554749Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  1 061 501 560 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w 

dobrym stanie technicznym. Przypadek oznakowania odchylonego od 

pionu (A-11a, B-33, T-1 w pik. 0+200km).

 5  1

3554749 3554753W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania. 

Rozważyć ustawienie tablic U-3c i U-3d na łuku drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  64 0 64 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554732 3554733Brak uwag.

 0  121 64 57 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554733 3554735Brak uwag.

 0  311 121 190 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554735 3554737Brak uwag.

 0  501 311 190 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554737 3554749Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 061 501 560 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554749 3554753Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,11

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  64 0 64 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554732 3554733W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  121 64 57 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554733 3554735W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  311 121 190 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554735 3554737W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,11

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  501 311 190 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, pobocza 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554737 3554749W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 061 501 560 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 5  1

3554749 3554753W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  64 0 64 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554732 3554733Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  121 64 57 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554733 3554735Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  311 121 190 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554735 3554737Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,59

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  501 311 190 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554737 3554749Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  1 061 501 560 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554749 3554753Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,47

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  64 0 64 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554732 3554733Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  121 64 57 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554733 3554735Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  311 121 190 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554735 3554737Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,47

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  501 311 190 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554737 3554749Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 061 501 560 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554749 3554753Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,05

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  64 0 64 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554732 3554733Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  121 64 57 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554733 3554735Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  311 121 190 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 3  1

3554735 3554737Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,05

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  501 311 190 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 4  1

3554737 3554749Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  1 061 501 560 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 5  1

3554749 3554753Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  64 0 64 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554732 3554733Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  121 64 57 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554733 3554735Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  311 121 190 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554735 3554737Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  501 311 190 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554737 3554749W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 061estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,29

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 061 501 560 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  1

3554749 3554753W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151171W - P5/2021/01

G1511711405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 940

3554789 3554805
Szkolna

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,36

4,06

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 940

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,36 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,41Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,29

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,06

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  229  229 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, liniowe). Stan techniczny 

odpowiedni. Lokalnie występujące parkingi z kostki prefabrykowanej oraz 

z prefabrykatów betonowych (trylinki) w dobrym stanie technicznym. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania.

3554789 3554788W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  217  446 229 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, liniowe). Stan techniczny 

odpowiedni. Lokalnie występujące parkingi z kostki prefabrykowanej 

dobrym stanie technicznym. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie 

krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554788 3554799W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  220  666 446 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, liniowe). Stan techniczny 

odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

ubytki i spękania.

3554799 3554804W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  80  746 666 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, liniowe). Stan techniczny 

odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

ubytki i spękania.

3554804 3554805W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

 5,00  80  274  940 746 4  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne nierówności. Stan 

techniczny bardzo dobry.

3554804 3554805Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 4



Droga Nr: 151171W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554789 - 3554788 Odcinek: 3554788 - 3554799

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554799 - 3554804

Ubytki materiałowe, spękania, łaty.

Odcinek: 3554804 - 3554805

Pikietaż lokalny: [ 140 ] Pikietaż lokalny: [ 95 ] Pikietaż lokalny: [ 80 ]

Pikietaż lokalny: [ 45 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik - strona lewa (na fragmencie obustronny), o nawierzchni z kostki 

prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry.

 0  229 0 229 1  1

3554789 3554788Brak uwag.

 5,00 Chodnik - strona lewa, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  446 229 217 2  1

3554788 3554799Brak uwag.

 4,00 Chodnik - strona lewa, o nawierzchni z płyt betonowych. Lokalne ubytki 

materiałowe oraz spękania i uskoki. Stan techniczny dobry.

 0  666 446 220 3  1

3554799 3554804Monitorować na bieżąco stan nawierzchni oraz w ramach bieżących prac 

utrzymaniowych likwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość lokalnej wymiany 

elementów nawierzchni, połączone z ewentualnym wzmocnieniem 

podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,57

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik - strona lewa, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  776 666 110 4  1

3554804 3554805Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni.

Element nie występuje.  110  940 776 274 4  1

3554804 3554805
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  229 0 229Element nie występuje. 1  1

3554789 3554788

 0  446 229 217Element nie występuje. 2  1

3554788 3554799

 0  666 446 220Element nie występuje. 3  1

3554799 3554804

 0  940 666 274Element nie występuje. 4  1

3554804 3554805
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,21

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  229 0 229 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników oraz do pojedynczych wpustów ulicznych 

(kratek), strefa przykrawężnikowa lokalnie zanieczyszczona liśćmi.

 1  1

3554789 3554788W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 0  446 229 217 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników, strefa przykrawężnikowa lokalnie 

zanieczyszczona liśćmi.

 2  1

3554788 3554799W trybie bieżącym przeprowadzić niezbędne oczyszczenia strefy przy 

krawężnikowej.

 0  666 446 220 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników oraz do pojedynczych wpustów ulicznych 

(kratek), uszkodzenia nawierzchni, możliwość tworzenia się lokalnych 

zastoisk wody.

 3  1

3554799 3554804Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,21

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  746 666 80 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni wzdłuż linii krawężników oraz do pojedynczych wpustów ulicznych 

(kratek), uszkodzenia nawierzchni, możliwość tworzenia się lokalnych 

zastoisk wody.

 4  1

3554804 3554805Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 80  940 746 274 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku w osi drogi do 

wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 4  1

3554804 3554805Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,23

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  229 0 229 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego, wygrodzenia 

oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki 

prefabrykowanej, tablica prowadząca) w stanie technicznym dobrym. 

Przypadki oznakowania wyeksploatowanego (B-36 w pik. 0+015km), 

umocowanego za nisko (B-33 w pik. 0+052km, 0+085km) oraz 

przesłoniętego (B-33 w pik. 0+205km, D-1 w pik. 0+217km). Przypadek 

oznakowania D-6 umocowanego błędnie w stosunku do przejścia dla 

pieszych w pik. 0+140km. System sygnalizacji świetlnej funkcjonuje 

prawidłowo.

 1  1

3554789 3554788W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementów 

oznakowania, wymienić wyeksploatowany element.

 0  446 229 217 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (próg zwalniający z kostki prefabrykowanej) w 

stanie technicznym bardzo dobrym. Nieoznakowane skrzynki elektryczne 

w skrajni.

 2  1

3554788 3554799W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania skrzynek 

elektrycznych w skrajni jezdni znakami U-9a i U-9b.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,23

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  666 446 220 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, wyeksploatowany próg podrzutowy.

 3  1

3554799 3554804W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 przeanalizować możliwość wymiany wyeksploatowanych elementów 

progu.

 0  940 666 274 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym dobrym. 

Przypadek oznakowania wyeksploatowanego i odchylonego od pionu (D-1 

w pik. 0+015km). Słupy w skrajni drogowej.

 4  1

3554804 3554805W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element. Rozważyć 

ustawienie tablic U-3c i U3d na łuku drogi oraz oznakowanie znakami 

U-9a i U-9b słupy w skrajni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  229 0 229 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach oświetleniowych.

 1  1

3554789 3554788Brak uwag.

 0  446 229 217 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach oświetleniowych.

 2  1

3554788 3554799Brak uwag.

 0  666 446 220 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554799 3554804Brak uwag.

 0  940 666 274 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554804 3554805Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  229 0 229 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 1  1

3554789 3554788W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  446 229 217 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 2  1

3554788 3554799W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  666 446 220 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554799 3554804W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  940 666 274 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 4  1

3554804 3554805W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  229 0 229 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554789 3554788Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  446 229 217 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554788 3554799Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  666 446 220 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554799 3554804Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,29

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  940 666 274 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554804 3554805Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  229 0 229 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554789 3554788Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  446 229 217 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554788 3554799Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  666 446 220 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554799 3554804Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  940 666 274 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554804 3554805Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  229 0 229 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu 

(brak oznakowania D-6 w pik. 0+130km oraz oznakowania P-17 w pik. 

0+200km), stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego oraz 

nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554789 3554788Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  446 229 217 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na lokalne ograniczenia skrajni drogowej.

 2  1

3554788 3554799Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,94

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  666 446 220 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 3  1

3554799 3554804Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  940 666 274 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na lokalnie wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z 

uwagi na nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię 

drogową.

 4  1

3554804 3554805Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151171W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 940estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  229 0 229 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554789 3554788Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  446 229 217 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554788 3554799Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  666 446 220 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554799 3554804Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  940 666 274 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554804 3554805Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151172W - P5/2021/01

G1511721405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 154

3554705 3554703
Ślepa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 154

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,44

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  53  53 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554705 3554704W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  101  154 53 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554704 3554703W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151172W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554705 - 3554704 Odcinek: 3554704 - 3554703Pikietaż lokalny: [ 25 ] Pikietaż lokalny: [ 35 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  53 0 53 1  1

3554705 3554704

Element nie występuje.  0  154 53 101 2  1

3554704 3554703

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  53 0 53Element nie występuje. 1  1

3554705 3554704

 0  154 53 101Element nie występuje. 2  1

3554704 3554703

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  53 0 53Element nie występuje. 1  1

3554705 3554704

 0  154 53 101Element nie występuje. 2  1

3554704 3554703

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  53 0 53 3,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

odpowiednim. Tarcza znaku D-4a w pik. 0+048km umocowana za nisko i 

wyeksploatowana.

 1  1

3554705 3554704W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element.

 0  154 53 101Element nie występuje. 2  1

3554704 3554703

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



Droga Nr: 151172W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554705 - 3554704

Oznakowanie D-4a wyeksploatowane, umocowane za nisko.

Pikietaż lokalny: [ 52 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  53 0 53 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554705 3554704Brak uwag.

 0  154 53 101 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554704 3554703Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  53 0 53 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 1  1

3554705 3554704W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  154 53 101 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554704 3554703W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  53 0 53 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554705 3554704Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  154 53 101 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554704 3554703Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  53 0 53 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554705 3554704Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  154 53 101 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554704 3554703Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  53 0 53 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego oraz ograniczenia warunków 

widoczności w strefie skrzyżowania.

 1  1

3554705 3554704Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  154 53 101 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowań oraz nieoznakowane słupy 

naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554704 3554703Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151172W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 154estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  53 0 53 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554705 3554704Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  154 53 101 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554704 3554703Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151173W - P5/2021/01

G1511731405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 75

3554748 3554747
Środkowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 75

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  75  75 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554748 3554747W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151173W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554748 - 3554747 Pikietaż lokalny: [ 28 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  75 0 75 1  1

3554748 3554747
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  75 0 75Element nie występuje. 1  1

3554748 3554747
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  75 0 75Element nie występuje. 1  1

3554748 3554747

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  75 0 75 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554748 3554747Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  75 0 75 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554748 3554747Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  75 0 75 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo. Zalecenia dotyczące elementów oznakowania 

zostały wykonane.

 1  1

3554748 3554747W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  75 0 75 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554748 3554747Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  75 0 75 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554748 3554747Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  75 0 75 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania.

 1  1

3554748 3554747Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151173W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 75estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  75 0 75 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554748 3554747Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151174W - P5/2021/01

G1511741405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 1 226

3554720 3554709
Warszawska

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,02

4,15

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 1 226

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,02 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,15Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,30
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,15

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,15

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  95  95 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane). Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554720 3554721Monitorować stan nawierzchni.

 5,00  0  375  470 95 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik i opornik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania.

3554721 3554719Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,15

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  205  675 470 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz uszkodzenia 

strukturalne (spękania siatkowe, odkształcenia). Stan techniczny 

odpowiedni. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554719 3554718W kilkuletnich planach remontowych lub inwestycyjnych uwzględnić 

przeprowadzenie lokalnych napraw warstwy ścieralnej nawierzchni, 

usunąć części istniejących warstw asfaltowych nawierzchni na głębokość 

nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, a następnie wbudować nową 

warstwę ścieralną. W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, 

planowanych na rok 2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące 

uszkodzenia i ubytki.

 4,00  205  249  719 675 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - pojedyncze ubytki 

materiałowe oraz spękania, lokalne wzmocnienia warstwą masy 

bitumicznej. Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554719 3554718W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,15

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  64  783 719 4  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - pojedyncze ubytki 

materiałowe oraz spękania, lokalne wzmocnienia warstwą masy 

bitumicznej. Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, 

obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554718 3554741W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  64  187  906 783 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz uszkodzenia 

strukturalne (spękania siatkowe, odkształcenia). Stan techniczny dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania.

3554718 3554741W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się

 zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. Monitorować na 

bieżąco stan nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,15

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  250  1 156 906 5  2 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Pojedyncze ubytki 

materiałowe i uskoki, stan dobry.

3554708 3554709W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 250  320  1 226 1 156 5  2 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554708 3554709
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Droga Nr: 151174W Zdjęcia dla części A

Ubytki materiałowe, spękania, łaty. Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554719 - 3554718 Odcinek: 3554708 - 3554709Pikietaż lokalny: [ 38 ] Pikietaż lokalny: [ 250 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,69

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  95 0 95 1  1

3554720 3554721

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  470 95 375 2  1

3554721 3554719Brak uwag.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z płyt betonowych, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry. Zanieczyszczony liśćmi.

 0  719 470 249 3  1

3554719 3554718Zaleca się monitorowanie stanu chodnika i podjęcie prac naprawczych w 

przypadku powstawania ubytków lub nierówności w nawierzchni. Oczyścić 

chodnik z liści.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,69

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  906 719 187 4  1

3554718 3554741Brak uwag.

Element nie występuje.  0  1 156 906 250 5  2

3554708 3554709

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  250  1 226 1 156 320 5  2

3554708 3554709
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  95 0 95Element nie występuje. 1  1

3554720 3554721

 0  470 95 375Element nie występuje. 2  1

3554721 3554719

 0  719 470 249 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, przewężone, wyniesione w 

stosunku do jezdni, stan odpowiedni.

 3  1

3554719 3554718Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  906 719 187Element nie występuje. 4  1

3554718 3554741
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 156 906 250Element nie występuje. 5  2

3554708 3554709

 250  1 226 1 156 320Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 5  2

3554708 3554709
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Droga Nr: 151174W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554719 - 3554718

Deformacje, porost roślinności w strefie pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 202 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  95 0 95 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników poza strefę jezdni, bez uwag.

 1  1

3554720 3554721Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  470 95 375 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 2  1

3554721 3554719Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 0  719 470 249 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę pobocza oraz wzdłuż linii krawężników, uszkodzenia nawierzchni, 

możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk wody.

 3  1

3554719 3554718Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  906 719 187 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody wzdłuż linii 

krawężników, uszkodzenia nawierzchni, możliwość tworzenia się 

lokalnych zastoisk wody.

 4  1

3554718 3554741Monitorować warunki odwodnienia drogi. W trybie bieżącym 

przeprowadzać prace porządkujące w zakresie zapewnienia 

odpowiednich warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i 

skutecznego odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  1 156 906 250 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię, bez 

uwag.

 5  2

3554708 3554709Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia.

 250  1 226 1 156 320Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 5  2

3554708 3554709
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  95 0 95 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym.

 1  1

3554720 3554721W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania skrzyżowania.

 0  470 95 375 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym dobrym. Przypadek 

oznakowania wyeksploatowanego (B-5 w pik. 0+025km) oraz 

umocowanego za nisko (B-33 w pik. 0+250km). Przypadek oznakowania 

D-6 umocowanego błędnie w stosunku do przejścia dla pieszych w pik. 

0+340km.

 2  1

3554721 3554719W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  719 470 249 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym dobrym. Przypadki 

oznakowania odchylonego od pionu (A-5 w pik. 0+020km), przesłoniętego 

(A-11a, B-33 w pik. 0+038km) oraz umocowanego za nisko (B-16 w pik. 

0+230km).

 3  1

3554719 3554718W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementów 

oznakowania.

 0  906 719 187 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Przypadek oznakowania wyeksploatowanego (A-7 

w pik. 0+177km) oraz odchylonego od pionu (D-6 w pik. 0+175km).

 4  1

3554718 3554741W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.

 0  1 156 906 250 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym.

 5  2

3554708 3554709Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 250  1 226 1 156 320Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 5  2

3554708 3554709
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  95 0 95 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554720 3554721Brak uwag.

 0  470 95 375 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554721 3554719Brak uwag.

 0  719 470 249 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554719 3554718Brak uwag.

 0  906 719 187 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554718 3554741Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 156 906 250 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  2

3554708 3554709Brak uwag.

 250  1 226 1 156 320Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 5  2

3554708 3554709
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  95 0 95 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 1  1

3554720 3554721W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  470 95 375 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554721 3554719W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  719 470 249 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554719 3554718W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  906 719 187 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 4  1

3554718 3554741W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 156 906 250 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 5  2

3554708 3554709W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 250  1 226 1 156 320Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 5  2

3554708 3554709
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,19

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  95 0 95 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554720 3554721Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  470 95 375 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554721 3554719Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  719 470 249 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni

, chodnika oraz pobocza. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554719 3554718Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,19

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  906 719 187 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554718 3554741Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,19

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 156 906 250 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  2

3554708 3554709Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 250  1 226 1 156 320Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 5  2

3554708 3554709

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  95 0 95 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554720 3554721Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  470 95 375 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554721 3554719Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  719 470 249 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554719 3554718Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  906 719 187 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554718 3554741Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 156 906 250 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 5  2

3554708 3554709Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 250  1 226 1 156 320Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 5  2

3554708 3554709

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  95 0 95 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 1  1

3554720 3554721Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  470 95 375 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego.

 2  1

3554721 3554719Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  719 470 249 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 3  1

3554719 3554718Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  906 719 187 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 4  1

3554718 3554741Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 156 906 250 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 5  2

3554708 3554709Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 250  1 226 1 156 320Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 5  2

3554708 3554709

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  95 0 95 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554720 3554721Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  470 95 375 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554721 3554719Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  719 470 249 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 3  1

3554719 3554718W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151174W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 1 226estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,41

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  906 719 187 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 4  1

3554718 3554741W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 156 906 250 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  2

3554708 3554709W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 250  1 226 1 156 320Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 5  2

3554708 3554709
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151177W - P5/2021/01

G1511771405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 490

3554755 3554001
Wysockiego Józefa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,61

2,90

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 490

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,61 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,77Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,63

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,90

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,77

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  63  63 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554755 3554756W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 5,00  0  116  179 63 2  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Lokalne nierówności. Stan 

techniczny bardzo dobry. Krawężniki betonowe - pojedyncze 

uszkodzenia.

3554756 3554001Brak uwag.

 2,00  116  390  453 179 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554756 3554001W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,77

JEZDNIEA

A2

 390  427  490 453 2  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554756 3554001
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Droga Nr: 151177W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554755 - 3554756 Odcinek: 3554756 - 3554001

Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554756 - 3554001Pikietaż lokalny: [ 23 ] Pikietaż lokalny: [ 175 ] Pikietaż lokalny: [ 392 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  63 0 63 1  1

3554755 3554756

 5,00 Chodnik - strona prawa, o nawierzchni z kostki prefabrykowanej. Stan 

techniczny bardzo dobry.

 0  179 63 116 2  1

3554756 3554001Brak uwag.

Element nie występuje.  116  453 179 390 2  1

3554756 3554001

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  390  490 453 427 2  1

3554756 3554001
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  63 0 63Element nie występuje. 1  1

3554755 3554756

 0  453 63 390Element nie występuje. 2  1

3554756 3554001

 390  490 453 427Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554756 3554001
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  63 0 63Element nie występuje. 1  1

3554755 3554756

 0  179 63 116 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek), lokalne zagłębienia w strefie 

przykrawężnikowej, zanieczyszczona liśćmi strefa przykrawężnikowa.

 2  1

3554756 3554001Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W trybie bieżącym przeprowadzić 

niezbędne oczyszczenia strefy przy krawężnikowej.

 116  453 179 390Element nie występuje. 2  1

3554756 3554001

 390  490 453 427Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554756 3554001
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,14

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  63 0 63 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554755 3554756Brak uwag.

 0  453 63 390 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie technicznym dobrym, 

pomalowana tablica prowadząca.

 2  1

3554756 3554001W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się odnowić pomalowane elementy. Rozważyć ustawienie 

znaku A-30 z tabliczką "Koniec nawierzchni utwardzonej".

 390  490 453 427Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554756 3554001
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  63 0 63Element nie występuje. 1  1

3554755 3554756

 0  453 63 390 4,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554756 3554001Brak uwag.

 390  490 453 427Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554756 3554001
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,86

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  63 0 63 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554755 3554756W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  453 63 390 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, 

warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 2  1

3554756 3554001W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 390  490 453 427Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554756 3554001
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,77

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  63 0 63 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554755 3554756Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 0  179 63 116 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554756 3554001Brak istotnych uwag i zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,77

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 116  453 179 390 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554756 3554001Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 390  490 453 427Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554756 3554001

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,84

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  63 0 63 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554755 3554756Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  179 63 116 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554756 3554001Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,84

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 116  453 179 390 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554756 3554001Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 390  490 453 427Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554756 3554001

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  63 0 63 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a).

 1  1

3554755 3554756Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  453 63 390 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na lokalnie wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, drzewa w 

skrajni drogowej oraz niekompletność wymaganych elementów stałej 

organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a).

 2  1

3554756 3554001Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 390  490 453 427Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554756 3554001

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151177W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 490estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  63 0 63 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554755 3554756Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  453 63 390 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554756 3554001Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 390  490 453 427Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554756 3554001

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151178W - P5/2021/01

G1511781405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 269

3554750 3554751
Wysoka

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,89

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 269

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,89

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  146  146 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554750 3554749W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  123  269 146 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny. Lokalnie 

nawierzchnia bitumiczna w stanie dobrym.

3554749 3554751W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151178W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554750 - 3554749 Odcinek: 3554749 - 3554751Pikietaż lokalny: [ 35 ] Pikietaż lokalny: [ 95 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  146 0 146 1  1

3554750 3554749

Element nie występuje.  0  269 146 123 2  1

3554749 3554751

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  146 0 146Element nie występuje. 1  1

3554750 3554749

 0  269 146 123Element nie występuje. 2  1

3554749 3554751

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  146 0 146Element nie występuje. 1  1

3554750 3554749

 0  269 146 123Element nie występuje. 2  1

3554749 3554751

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  146 0 146 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554750 3554749Brak uwag.

 0  269 146 123 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym. Przypadek oznakowania przesłoniętego przez roślinność (A-7 w 

pik. 0+013km).

 2  1

3554749 3554751W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić widoczność elementu oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  146 0 146 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554750 3554749Brak uwag.

 0  269 146 123 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554749 3554751Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  146 0 146 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554750 3554749W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  269 146 123 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554749 3554751W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  146 0 146 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554750 3554749Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  269 146 123 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554749 3554751Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  146 0 146 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554750 3554749Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  269 146 123 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554749 3554751Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,54

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  146 0 146 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554750 3554749Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  269 146 123 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan istniejącego 

oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy roślinności 

naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554749 3554751Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151178W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 269estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  146 0 146 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554750 3554749Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  269 146 123 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554749 3554751Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151179W - P5/2021/01

G1511791405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 219

3554697 3554696
Zawąska

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,03

4,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 219

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,03 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,09Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,22

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,09

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  200  200 0 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

pojedyncze spękania, lokalnie wzmocnienie warstwą masy bitumicznej. 

Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania.

3554697 3554696W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 5,00  200  219  219 200 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania.

3554697 3554696Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik obustronny dalej jednostronny strona prawa, wykonany z kostki 

prefabrykowanej w dobrym stanie technicznym oraz z płyt betonowych w 

odpowiednim stanie technicznym - spękania, zapadnięcia, ubytki 

materiałowe, uskoki.

 0  219 0 219 1  1

3554697 3554696W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  219 0 219Element nie występuje. 1  1

3554697 3554696

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  219 0 219 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody, możliwość tworzenia się lokalnych zastoisk 

wody.

 1  1

3554697 3554696Monitorować na bieżąco stan poszczególnych elementów składowych 

istniejącego systemu odwodnienia. W przypadkach lokalnych uszkodzeń 

lub awarii w trybie pilnym przeprowadzać niezbędne oczyszczenia oraz 

naprawy i regulacje wysokościowe elementów wyposażenia i składowych 

systemu odwodnienia.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  219 0 219 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, barierki wygrodzeniowe bez uwag. Przypadek oznakowania 

wyeksploatowanego (B-33 w pik. 0+008km).

 1  1

3554697 3554696W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  219 0 219 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554697 3554696Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  219 0 219 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554697 3554696W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  219 0 219 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554697 3554696Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  219 0 219 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554697 3554696Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  219 0 219 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 1  1

3554697 3554696Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151179W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  219 0 219 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554697 3554696Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151180W - P5/2021/01

G1511801405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 586

3554736 3554860
Skargi Piotra

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

3,88

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 586
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,34
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,88

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  254  254 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (lokalne ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania liniowe). Stan techniczny dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania.

3554736 3554717W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  29  283 254 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (lokalne ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania liniowe). Stan techniczny dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania.

3554717 3554728W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  29  176  430 283 2  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Trylinka - ubytki materiałowe, 

pojedyncze spękania, lokalne wzmocnienia warstwą masy bitumicznej. 

Stan techniczny dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik 

betonowy, pojedyncze ubytki i spękania. Parkingi o nawierzchni z płyt 

ażurowych oraz trylinki w stanie dobrym.

3554717 3554728W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 4,00  0  156  586 430 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (lokalne ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, liniowe). Stan techniczny 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania.

3554728 3554860W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, stan 

rozwiązania bardzo dobry.

 0  254 0 254 1  1

3554736 3554717W trybie bieżącym zaleca się oczyszczanie nawierzchni chodnika oraz 

obrzeży.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  430 254 176 2  1

3554717 3554728Brak uwag.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  586 430 156 3  1

3554728 3554860Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  254 0 254Element nie występuje. 1  1

3554736 3554717

 0  430 254 176Element nie występuje. 2  1

3554717 3554728

 0  586 430 156 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, wyniesione w stosunku do jezdni, 

stan odpowiedni.

 3  1

3554728 3554860W ramach bieżących prac utrzymaniowych zaleca się ścięcie i 

profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków oraz ich koszenie.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



Droga Nr: 151180W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554728 - 3554860

Deformacje, wyniesienia, porost roślinności w strefie 

pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 90 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  254 0 254 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika do 

wpustów ulicznych (kratek). Uszkodzenia nawierzchni utrudniające 

prawidłowy odpływ wody. Zanieczyszczenia liścmi w strefie 

przykrawężnikowej.

 1  1

3554736 3554717Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar. W ramach prac utrzymaniowych 

oczyścić strefę przykrawężnikową.

 0  430 254 176 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż linii krawężnika. 

Uszkodzenia nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ wody. 

Zanieczyszczenia liścmi w strefie przykrawężnikowej.

 2  1

3554717 3554728Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar. W ramach prac utrzymaniowych 

oczyścić strefę przykrawężnikową.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  586 430 156 4,00 Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody poza jezdnię do 

przydrożnych rowów po stronie prawej. Rowy bez uwag. Wyniesiona linia 

pobocza utrudniająca odprowadzenie wody.

 3  1

3554728 3554860Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  254 0 254 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Wyblakła tarcza znaku A-5 w pik. 0+235 km. Nieoznakowane 

słupy i drzewa w skrajni jezdni. Brak znaków D-6 na przejściu dla 

pieszych.

 1  1

3554736 3554717W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyblakniętą tarczę. Rozważyć oznakowanie 

drzewa znakami U-9a i U-9b. Uzupełnić znaki D-6 przed przejściem dla 

pieszych.

 0  430 254 176 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomegi i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające z kostki prefabrykowanej) w 

dobrym stanie technicznym. Wyblakłe tarcze znaków (A-5 w pik. 0+015km, 

B-22 w pik. 0+140km), skrzywiony słupek znaku A-11a w pik. 0+050 km, 

oznakowanie umocowane za nisko (D-18, T30c w pik. 0+085km). Brak 

znaków D-6 na przejściu dla pieszych.

 2  1

3554717 3554728W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyblaknięte tarcze, poprawić umocowanie 

elementów oznakowania. Uzupełnić znaki D-6 przed przejściem dla 

pieszych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  586 430 156 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Przypadek wyblakłej tarczy (B-21 w pik. 0+010km). Istniejące 

elementy oznakowania poziomego w stanie technicznym bardzo dobrym.

 3  1

3554728 3554860W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyblakniętą tarczę.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 2



Droga Nr: 151180W Zdjęcia dla części E

Odcinek: 3554736 - 3554717

Wyeksploatowane oznakowanie A-5. Brak oznakowania D-6.

Pikietaż lokalny: [ 217 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  254 0 254 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554736 3554717Brak uwag.

 0  430 254 176 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554717 3554728Brak uwag.

 0  586 430 156 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554728 3554860Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,27

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  254 0 254 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. Zalecenia 

dotyczące elementów oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym 

zakresie.

 1  1

3554736 3554717W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  430 254 176 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo. Zalecenia 

dotyczące elementów oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym 

zakresie.

 2  1

3554717 3554728W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  586 430 156 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

pobocza, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554728 3554860W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  254 0 254 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554736 3554717Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  430 254 176 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554717 3554728Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  586 430 156 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554728 3554860Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  254 0 254 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554736 3554717Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  430 254 176 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554717 3554728Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  586 430 156 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554728 3554860Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,27

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  254 0 254 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, niekompletność wymaganych 

elementów stałej organizacji ruchu, a także z uwagi na nieoznakowane 

słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554736 3554717Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  430 254 176 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 2  1

3554717 3554728Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,27

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  586 430 156 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 3  1

3554728 3554860Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151180W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 586estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,27

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  254 0 254 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554736 3554717W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  430 254 176 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 2  1

3554717 3554728W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  586 430 156 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554728 3554860Brak istotnych uwag i zaleceń.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151181W - P5/2021/01

G1511811405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 191

3554036 3554037
Kameralna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 191
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 191

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  160  160 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, brak 

stałej szerokości, niejednorodny przekrój poprzeczny, koleiny, 

wzmocnienia tłuczniem, stan dopuszczalny.

3554036 3554037W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 160  191  191 160 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554036 3554037

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151181W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554036 - 3554037 Odcinek: 3554036 - 3554037Pikietaż lokalny: [ 25 ] Pikietaż lokalny: [ 160 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 191chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  160 0 160 1  1

3554036 3554037

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  160  191 160 191 1  1

3554036 3554037

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 191pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  160 0 160Element nie występuje. 1  1

3554036 3554037

 160  191 160 191Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554036 3554037

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 191ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  160 0 160Element nie występuje. 1  1

3554036 3554037

 160  191 160 191Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554036 3554037

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 191elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  160 0 160Element nie występuje. 1  1

3554036 3554037

 160  191 160 191Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554036 3554037

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 191warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  160 0 160 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554036 3554037Brak uwag.

 160  191 160 191Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554036 3554037

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 191realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  160 0 160 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554036 3554037W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 160  191 160 191Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554036 3554037

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 191

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  160 0 160 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554036 3554037Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 160  191 160 191Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554036 3554037

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 191elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  160 0 160 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554036 3554037Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 160  191 160 191Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554036 3554037

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 191

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  160 0 160 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania, drzewa w strefie drogi, 

a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554036 3554037Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 160  191 160 191Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554036 3554037

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151181W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 191estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  160 0 160 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554036 3554037Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 160  191 160 191Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554036 3554037

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151182W - P5/2021/01

G1511821405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 354

3554035 3554034
Księżycowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 354

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  147  147 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i wyboje, nierówności, 

brak stałej szerokości, niejednorodny przekrój poprzeczny, wzmocnienia 

kruszywem oraz lokalnie emulsją asfaltową, stan dopuszczalny.

3554035 3554034W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 147  354  354 147 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554035 3554034

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151182W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554035 - 3554034 Odcinek: 3554035 - 3554034Pikietaż lokalny: [ 70 ] Pikietaż lokalny: [ 150 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  147 0 147 1  1

3554035 3554034

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  147  354 147 354 1  1

3554035 3554034

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  147 0 147Element nie występuje. 1  1

3554035 3554034

 147  354 147 354Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554035 3554034

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  147 0 147Element nie występuje. 1  1

3554035 3554034

 147  354 147 354Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554035 3554034

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  147 0 147Element nie występuje. 1  1

3554035 3554034

 147  354 147 354Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554035 3554034

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  147 0 147Element nie występuje. 1  1

3554035 3554034

 147  354 147 354Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554035 3554034

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  147 0 147 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554035 3554034W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 147  354 147 354Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554035 3554034

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  147 0 147 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554035 3554034Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 147  354 147 354Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554035 3554034

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  147 0 147 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554035 3554034Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 147  354 147 354Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554035 3554034

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  147 0 147 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554035 3554034Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 147  354 147 354Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554035 3554034

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151182W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  147 0 147 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554035 3554034Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 147  354 147 354Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554035 3554034

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151183W - P5/2021/01

G1511831405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 246

3554396 3554395
Lawendowa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 246

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 246

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  246  246 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554396 3554395W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151183W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554396 - 3554395 Pikietaż lokalny: [ 143 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 246chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  246 0 246 1  1

3554396 3554395

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 246pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  246 0 246Element nie występuje. 1  1

3554396 3554395

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 246ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  246 0 246Element nie występuje. 1  1

3554396 3554395

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 246elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  246 0 246Element nie występuje. 1  1

3554396 3554395

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 246warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  246 0 246Element nie występuje. 1  1

3554396 3554395

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 246realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  246 0 246 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554396 3554395W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 246

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  246 0 246 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554396 3554395Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 246elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  246 0 246 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554396 3554395Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 246

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  246 0 246 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554396 3554395Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151183W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 246estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  246 0 246 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554396 3554395Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151184W - P5/2021/01

G1511841405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 412

3554827 3554828
Poziomkowa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,16

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 412

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,33
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,16

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 412

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  412  412 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, ubytki, 

lokalne wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554827 3554828W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151184W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554827 - 3554828 Pikietaż lokalny: [ 125 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 412chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  412 0 412 1  1

3554827 3554828
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 412pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  412 0 412Element nie występuje. 1  1

3554827 3554828
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 412ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  412 0 412Element nie występuje. 1  1

3554827 3554828
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 412elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  412 0 412Element nie występuje. 1  1

3554827 3554828
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 412warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  90 0 90 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554827 3554828Brak uwag.

 90  412 90 412Element nie występuje. 1  1

3554827 3554828
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 412realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  412 0 412 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554827 3554828W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 412

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  412 0 412 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554827 3554828Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 412elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 0,66

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  90 0 90 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554827 3554828Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 90  412 90 412 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554827 3554828Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 412

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  412 0 412 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554827 3554828Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151184W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 412estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  412 0 412 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554827 3554828Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151185W - P5/2021/01

G1511851405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 116

3554540 3554586
Bolesława Prusa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,55

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 116

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,55 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,55Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  1,55

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 116

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,55

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  90  90 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554540 3554586W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 0,00  90  116  116 90 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Rozwiązanie nie spełnia 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi, jako budowli.

3554540 3554586Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151185W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Odcinek: 3554540 - 3554586 Odcinek: 3554540 - 3554586Pikietaż lokalny: [ 60 ] Pikietaż lokalny: [ 92 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 116chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  116 0 116 1  1

3554540 3554586

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 116pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  116 0 116Element nie występuje. 1  1

3554540 3554586

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 116ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  116 0 116Element nie występuje. 1  1

3554540 3554586

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 116elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  116 0 116Element nie występuje. 1  1

3554540 3554586

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 116warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  116 0 116Element nie występuje. 1  1

3554540 3554586
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 116realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  116 0 116 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554540 3554586W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 116

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  116 0 116 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554540 3554586Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 116elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  116 0 116 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554540 3554586Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 116

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  116 0 116 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni

 1  1

3554540 3554586Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151185W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 116estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  116 0 116 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554540 3554586Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151186W - P5/2021/01

G1511861405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 271

3554823 3554822
Różana

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 271

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 271

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  271  271 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności i zapadnięcia, 

wzmocniona warstwą kruszywa, częściowo umocniona w śladzie kół 

płytami betonowymi (miejscowe uskoki i spękania płyt). Stan dopuszczalny.

3554823 3554822W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151186W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554823 - 3554822 Pikietaż lokalny: [ 40 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 271chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  271 0 271 1  1

3554823 3554822

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 271pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  271 0 271Element nie występuje. 1  1

3554823 3554822

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 271ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  271 0 271Element nie występuje. 1  1

3554823 3554822

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 271elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  271 0 271 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554823 3554822Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 271warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  271 0 271 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554823 3554822Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 271realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  271 0 271 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554823 3554822W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 271

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  271 0 271 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554823 3554822Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 271elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  271 0 271 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554823 3554822Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 271

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  271 0 271 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554823 3554822Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151186W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 271estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  271 0 271 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554823 3554822Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151187W - P5/2021/01

G1511871405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 243

3554863 3554864
Niezapominajki

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 243

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 243

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  243  243 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Lokalne nierówności, wzmocnienia 

warstwą kruszywa, stan odpowiedni.

3554863 3554864W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151187W Zdjęcia dla części A

Lokalne nierówności.

Odcinek: 3554863 - 3554864 Pikietaż lokalny: [ 73 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 243chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, lokalnie pozarastany trawą, 

stan rozwiązania dobry.

 0  185 0 185 1  1

3554863 3554864W trybie bieżącym zaleca się oczyszczanie nawierzchni chodnika oraz 

obrzeży.

Element nie występuje.  185  243 185 243 1  1

3554863 3554864

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 243pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  243 0 243Element nie występuje. 1  1

3554863 3554864
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 243ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  243 0 243Element nie występuje. 1  1

3554863 3554864
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 243elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  243 0 243Element nie występuje. 1  1

3554863 3554864

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 243warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  243 0 243 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554863 3554864Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 243realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  243 0 243 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554863 3554864W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 243

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  243 0 243 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz chodnika. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554863 3554864Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 243elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  243 0 243 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554863 3554864Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 243

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  243 0 243 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na lokalnie wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz 

nieoznakowane słupy naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554863 3554864Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151187W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 243estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  243 0 243 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554863 3554864W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151188W - P5/2021/01

G1511881405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 302

3554865 3554866
Chabrów

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

0,00

0,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 302

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 0,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 0,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  0,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 0,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 302

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  187  187 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, pozarastana, koleiny, stan nieodpowiedni.

3554865 3554866W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 187  302  302 187 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554865 3554866
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Droga Nr: 151188W Zdjęcia dla części A

Zapadnięcia, nierówności, garb podłużny. Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554865 - 3554866 Odcinek: 3554865 - 3554866Pikietaż lokalny: [ 95 ] Pikietaż lokalny: [ 187 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 302chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  187 0 187 1  1

3554865 3554866

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  187  302 187 302 1  1

3554865 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 302pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  187 0 187Element nie występuje. 1  1

3554865 3554866

 187  302 187 302Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554865 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 302ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  187 0 187Element nie występuje. 1  1

3554865 3554866

 187  302 187 302Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554865 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 302elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  187 0 187Element nie występuje. 1  1

3554865 3554866

 187  302 187 302Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554865 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 302warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  187 0 187Element nie występuje. 1  1

3554865 3554866

 187  302 187 302Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554865 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 302realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  187 0 187 0,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, nie 

zostały wykonane.

 1  1

3554865 3554866W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 187  302 187 302Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554865 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 302

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  187 0 187 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554865 3554866Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 187  302 187 302Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554865 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 302elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  187 0 187 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554865 3554866Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 187  302 187 302Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554865 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 302

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  187 0 187 0,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania nie spełnia podstawowych 

wymagań, zakładanych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu po drogach.

 1  1

3554865 3554866Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 187  302 187 302Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554865 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151188W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 302estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  187 0 187 0,00 Ocena estetyki rozwiązania znacznie obniżona z uwagi na nie spełnianie 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi.

 1  1

3554865 3554866Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 187  302 187 302Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554865 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151189W - P5/2021/01

G1511891405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 444

3554391 3554772
Stokrotki

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 444

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 444

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  444  444 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554391 3554772W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151189W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554391 - 3554772 Pikietaż lokalny: [ 150 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 444chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  444 0 444 1  1

3554391 3554772

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 444pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  444 0 444Element nie występuje. 1  1

3554391 3554772

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 444ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  444 0 444Element nie występuje. 1  1

3554391 3554772

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 444elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  444 0 444Element nie występuje. 1  1

3554391 3554772

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 444warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  444 0 444 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554391 3554772Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 444realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  444 0 444 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554391 3554772W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 444

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  444 0 444 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554391 3554772Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 444elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  444 0 444 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554391 3554772Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 444

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  444 0 444 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania (węzeł końcowy), a 

także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554391 3554772Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151189W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 444estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  444 0 444 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554391 3554772Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151190W - P5/2021/01

G1511901405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 132

3554771 3554770
Gen. Augusta E. Fieldorfa

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 132
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  132  132 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, lokalne 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554771 3554770W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151190W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554771 - 3554770 Pikietaż lokalny: [ 35 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  132 0 132 1  1

3554771 3554770
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  132 0 132Element nie występuje. 1  1

3554771 3554770
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  132 0 132Element nie występuje. 1  1

3554771 3554770
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  132 0 132Element nie występuje. 1  1

3554771 3554770
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  132 0 132Element nie występuje. 1  1

3554771 3554770
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  132 0 132 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554771 3554770W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  132 0 132 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554771 3554770Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  132 0 132 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554771 3554770Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  132 0 132 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554771 3554770Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151190W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  132 0 132 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554771 3554770Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151191W - P5/2021/01

G1511911405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 134

3554324 3554838
Iwaszkiewicza Jarosława

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 134

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 134

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  134  134 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554324 3554838W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151191W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554324 - 3554838 Pikietaż lokalny: [ 62 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 134chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  134 0 134 1  1

3554324 3554838

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 134pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  134 0 134Element nie występuje. 1  1

3554324 3554838

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 134ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  134 0 134Element nie występuje. 1  1

3554324 3554838

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 134elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  134 0 134 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 1  1

3554324 3554838Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 134warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  134 0 134 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554324 3554838Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 134realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  134 0 134 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554324 3554838W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 134

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  134 0 134 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554324 3554838Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 134elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  134 0 134 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554324 3554838Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 134

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  134 0 134 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554324 3554838Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151191W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 134estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  134 0 134 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554324 3554838Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151192W - P5/2021/01

G1511921405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 114

3554560 3554564
Jemiołuszek

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

      

      

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 114

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pktWynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

JEZDNIEA

A2

 0  114  114 0 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554560 3554564

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151192W Zdjęcia dla części A

Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554560 - 3554564 Pikietaż lokalny: [ 2 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  0  114 0 114 1  1

3554560 3554564

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  114 0 114Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554560 3554564

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  114 0 114Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554560 3554564

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  114 0 114Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554560 3554564

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  114 0 114Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554560 3554564
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  114 0 114Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554560 3554564
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  114 0 114Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554560 3554564
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  114 0 114Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554560 3554564
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  114 0 114Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554560 3554564
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151192W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  114 0 114Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554560 3554564
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151193W - P5/2021/01

G1511931405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 157

3554555 3554551
Leszczynowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 157

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  157  157 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, koleiny, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554555 3554551W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151193W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554555 - 3554551 Pikietaż lokalny: [ 70 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  157 0 157 1  1

3554555 3554551
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  157 0 157Element nie występuje. 1  1

3554555 3554551
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  157 0 157Element nie występuje. 1  1

3554555 3554551

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  157 0 157 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz wyniesione 

skrzyżowanie z kostki prefabrykowanej w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554555 3554551Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  157 0 157 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554555 3554551Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  157 0 157 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554555 3554551W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  157 0 157 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554555 3554551Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  157 0 157 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554555 3554551Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  157 0 157 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a).

 1  1

3554555 3554551Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151193W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  157 0 157 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554555 3554551Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151194W - P5/2021/01

G1511941405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 285

3554492 3554491
Macierzanki

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 285
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,67
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  285  285 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554492 3554491W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 151194W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554492 - 3554491 Pikietaż lokalny: [ 168 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  285 0 285 1  1

3554492 3554491
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  285 0 285Element nie występuje. 1  1

3554492 3554491
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  285 0 285Element nie występuje. 1  1

3554492 3554491
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  285 0 285 4,00 Istniejąc element oznakowania pionowego w stanie technicznym dobrym, 

przesłonięty, błędnie zamocowany (D-4a w pik. 0+005km).

 1  1

3554492 3554491W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie oraz widoczność elementu 

oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  285 0 285 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554492 3554491Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  285 0 285 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554492 3554491W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  285 0 285 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554492 3554491Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  285 0 285 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554492 3554491Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  285 0 285 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, stan techniczny 

istniejącego oznakowania pionowego, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554492 3554491Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151194W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 285estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  285 0 285 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554492 3554491Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151195W - P5/2021/01

G1511951405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 308

3554809 3554846
Magnolii

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 308
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  308  308 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, pozarastana, wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan 

dopuszczalny.

3554809 3554846W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151195W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554809 - 3554846 Pikietaż lokalny: [ 33 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  308 0 308 1  1

3554809 3554846
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  308 0 308Element nie występuje. 1  1

3554809 3554846
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  308 0 308Element nie występuje. 1  1

3554809 3554846
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  308 0 308 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 1  1

3554809 3554846Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  308 0 308Element nie występuje. 1  1

3554809 3554846
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  308 0 308 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554809 3554846W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  308 0 308 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554809 3554846Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  308 0 308 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554809 3554846Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  308 0 308 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554809 3554846Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151195W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 308estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  308 0 308 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce, zwałki materiału przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554809 3554846Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151196W - P5/2021/01

G1511961405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 129

3554452 3554449
Obwodu AK Bażant

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 129

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 129

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  129  129 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554452 3554449W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151196W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554452 - 3554449 Pikietaż lokalny: [ 35 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 129chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  129 0 129 1  1

3554452 3554449

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 129pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  129 0 129Element nie występuje. 1  1

3554452 3554449

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 129ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  129 0 129Element nie występuje. 1  1

3554452 3554449

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 129elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  129 0 129Element nie występuje. 1  1

3554452 3554449

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 129warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  129 0 129 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554452 3554449Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 129realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  129 0 129 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554452 3554449W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 129

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  129 0 129 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554452 3554449Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 129elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  129 0 129 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554452 3554449Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 129

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  129 0 129 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554452 3554449Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151196W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 129estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  129 0 129 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554452 3554449Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151197W - P5/2021/01

G1511971405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 127

3554766 3554767
Por. Stefana Hellera

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 127

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  127  127 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, ubytki, 

lokalne wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554766 3554767W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151197W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554766 - 3554767 Pikietaż lokalny: [ 60 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  127 0 127 1  1

3554766 3554767

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  127 0 127Element nie występuje. 1  1

3554766 3554767

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  127 0 127Element nie występuje. 1  1

3554766 3554767

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  127 0 127Element nie występuje. 1  1

3554766 3554767

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  127 0 127Element nie występuje. 1  1

3554766 3554767

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  127 0 127 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554766 3554767W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  127 0 127 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554766 3554767Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  127 0 127 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554766 3554767Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  127 0 127 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554766 3554767Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151197W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 127estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  127 0 127 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554766 3554767Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151198W - P5/2021/01

G1511981405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 340

3554797 3554812
Promyka

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

3,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 340

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 340

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  340  340 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Lokalne nierówności poprzeczne, 

ubytki, zapadnięcia, wzmocnienia warstwą kruszywem, stan odpowiedni.

3554797 3554812W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151198W Zdjęcia dla części A

Lokalne nierówności.

Odcinek: 3554797 - 3554812 Pikietaż lokalny: [ 178 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 340chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  340 0 340 1  1

3554797 3554812

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 340pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  340 0 340Element nie występuje. 1  1

3554797 3554812
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 340ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  340 0 340Element nie występuje. 1  1

3554797 3554812
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 340elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  340 0 340Element nie występuje. 1  1

3554797 3554812

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 340warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  340 0 340 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554797 3554812Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 340realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  340 0 340 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554797 3554812W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 340

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  340 0 340 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554797 3554812Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 340elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  340 0 340 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554797 3554812Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 340

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  340 0 340 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554797 3554812Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151198W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 340estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  340 0 340 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554797 3554812Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151199W - P5/2021/01

G1511991405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 291

3554839 3554840
Radosna

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 291

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 291

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  245  245 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, ubytki, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554839 3554840W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 245  291  291 245 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554839 3554840
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Droga Nr: 151199W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554839 - 3554840 Odcinek: 3554839 - 3554840Pikietaż lokalny: [ 30 ] Pikietaż lokalny: [ 245 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 291chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  245 0 245 1  1

3554839 3554840

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  245  291 245 291 1  1

3554839 3554840
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 291pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  245 0 245Element nie występuje. 1  1

3554839 3554840

 245  291 245 291Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554839 3554840
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 291ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  245 0 245Element nie występuje. 1  1

3554839 3554840

 245  291 245 291Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554839 3554840
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 291elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  245 0 245Element nie występuje. 1  1

3554839 3554840

 245  291 245 291Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554839 3554840
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 291warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  245 0 245 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554839 3554840Brak uwag.

 245  291 245 291Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554839 3554840
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 291realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  245 0 245 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554839 3554840W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 245  291 245 291Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554839 3554840
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 291

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  245 0 245 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554839 3554840Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 245  291 245 291Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554839 3554840

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 291elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  245 0 245 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554839 3554840Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 245  291 245 291Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554839 3554840

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 291

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  245 0 245 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a - 

węzeł początkowy), a także z uwagi na elementy roślinności naruszające 

skrajnię drogową.

 1  1

3554839 3554840Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 245  291 245 291Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554839 3554840
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151199W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 291estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  245 0 245 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554839 3554840Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 245  291 245 291Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554839 3554840
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151200W - P5/2021/01

G1512001405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 211

3554008 3554628
Słowików

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,87

2,67

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 211

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,87 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,87Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,85
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,67

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,87

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  177  177 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554008 3554399W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  20  197 177 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem oraz gruzem budowlanym, stan 

dopuszczalny.

3554399 3554628W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 0,00  20  34  211 197 2  1 Inne. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, zakładanych dla 

drogi, jako budowli.

3554399 3554628Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151200W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554008 - 3554399 Odcinek: 3554399 - 3554628

Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Odcinek: 3554399 - 3554628Pikietaż lokalny: [ 15 ] Pikietaż lokalny: [ 10 ] Pikietaż lokalny: [ 18 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  177 0 177 1  1

3554008 3554399

Element nie występuje.  0  211 177 34 2  1

3554399 3554628
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  177 0 177Element nie występuje. 1  1

3554008 3554399

 0  211 177 34Element nie występuje. 2  1

3554399 3554628
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  177 0 177Element nie występuje. 1  1

3554008 3554399

 0  211 177 34Element nie występuje. 2  1

3554399 3554628
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  177 0 177 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 1  1

3554008 3554399Brak uwag.

 0  211 177 34Element nie występuje. 2  1

3554399 3554628
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  177 0 177 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554008 3554399Brak uwag.

 0  211 177 34 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554399 3554628Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  177 0 177 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554008 3554399W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  211 177 34 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554399 3554628W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  177 0 177 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554008 3554399Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  211 177 34 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554399 3554628Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  177 0 177 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554008 3554399Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  211 177 34 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554399 3554628Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,84

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  177 0 177 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554008 3554399Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  211 177 34 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554399 3554628Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151200W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 211estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,84

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  177 0 177 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554008 3554399Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  211 177 34 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce, zalegające materiały przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554399 3554628Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151201W - P5/2021/01

G1512011405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 132

3554792 3554791
Sympatyczna

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 132

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  132  132 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

wzmocnienia warstwą kruszywa i żużla, stan dopuszczalny.

3554792 3554791W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151201W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554792 - 3554791 Pikietaż lokalny: [ 37 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  132 0 132 1  1

3554792 3554791

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  132 0 132Element nie występuje. 1  1

3554792 3554791

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  132 0 132Element nie występuje. 1  1

3554792 3554791

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  132 0 132Element nie występuje. 1  1

3554792 3554791

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  132 0 132Element nie występuje. 1  1

3554792 3554791

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  132 0 132 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554792 3554791W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  132 0 132 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554792 3554791Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  132 0 132 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554792 3554791Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  132 0 132 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554792 3554791Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151201W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 132estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  132 0 132 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554792 3554791Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151202W - P5/2021/01

G1512021405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 142

3554769 3554768
Zielna

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,52

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 142
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,55
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,52

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  142  142 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, koleiny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554769 3554768W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151202W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554769 - 3554768 Pikietaż lokalny: [ 97 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  142 0 142 1  1

3554769 3554768
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  142 0 142Element nie występuje. 1  1

3554769 3554768
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  142 0 142Element nie występuje. 1  1

3554769 3554768
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  142 0 142Element nie występuje. 1  1

3554769 3554768
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  90 0 90Element nie występuje. 1  1

3554769 3554768

 90  142 90 142 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554769 3554768Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  142 0 142 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554769 3554768W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  142 0 142 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554769 3554768Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,10

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  90 0 90 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554769 3554768Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 90  142 90 142 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554769 3554768Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  142 0 142 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554769 3554768Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151202W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 142estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  142 0 142 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554769 3554768Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151203W - P5/2021/01

G1512031405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 215

3554563 3554561
Źródlana

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

0,00

0,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 215

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 0,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 0,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  0,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 0,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 215

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  215  215 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, pozarastana, stan nieodpowiedni.

3554563 3554561Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151203W Zdjęcia dla części A

Zapadnięcia, nierówności, pozarastana.

Odcinek: 3554563 - 3554561 Pikietaż lokalny: [ 1 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 215chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  215 0 215 1  1

3554563 3554561
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 215pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  215 0 215Element nie występuje. 1  1

3554563 3554561
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 215ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  215 0 215Element nie występuje. 1  1

3554563 3554561
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 215elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  215 0 215Element nie występuje. 1  1

3554563 3554561
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 215warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  215 0 215Element nie występuje. 1  1

3554563 3554561
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 215realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  215 0 215Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554563 3554561
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 215

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  215 0 215 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554563 3554561Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 215elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  215 0 215 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554563 3554561Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 215

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  215 0 215 0,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania nie spełnia podstawowych 

wymagań, zakładanych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu po drogach.

 1  1

3554563 3554561Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151203W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 215estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  215 0 215 0,00 Ocena estetyki rozwiązania znacznie obniżona z uwagi na nie spełnianie 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi.

 1  1

3554563 3554561Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151204W - P5/2021/01

G1512041405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 199

3554489 3554490
Żukowska

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,56

2,65

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 199

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,56 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,56Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,28
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,65

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 199

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,56

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  155  155 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554489 3554490W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 0,00  155  199  199 155 1  1 Inne. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, zakładanych dla 

drogi, jako budowli.

3554489 3554490Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.
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Droga Nr: 151204W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Odcinek: 3554489 - 3554490 Odcinek: 3554489 - 3554490Pikietaż lokalny: [ 60 ] Pikietaż lokalny: [ 160 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 199chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  199 0 199 1  1

3554489 3554490

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 199pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  199 0 199Element nie występuje. 1  1

3554489 3554490

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 199ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  199 0 199Element nie występuje. 1  1

3554489 3554490

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 199elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  199 0 199 4,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym dobrym. 

Oznakowanie D-4a w pik. 0+145km umocowane za nisko, nie 

zastosowane w strefie węzła początkowego.

 1  1

3554489 3554490W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 199warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  150 0 150 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach oświetleniowych.

 1  1

3554489 3554490Brak uwag.

 150  199 150 199Element nie występuje. 1  1

3554489 3554490

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 199realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  199 0 199 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554489 3554490W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 199

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,34

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  155 0 155 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554489 3554490Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 155  199 155 199 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554489 3554490Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 199elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,26

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  150 0 150 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554489 3554490Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 150  199 150 199 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554489 3554490Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 199

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  199 0 199 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, nieprawidłowe 

wdrożenie elementu stałej organizacji ruchu, a także z uwagi na elementy 

roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554489 3554490Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151204W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 199estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  199 0 199 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554489 3554490Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151205W - P5/2021/01

G1512051405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 244

3554467 3554466
Barwna

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 244

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 244

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  244  244 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554467 3554466W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151205W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554467 - 3554466 Pikietaż lokalny: [ 25 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 244chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  244 0 244 1  1

3554467 3554466
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 244pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  244 0 244Element nie występuje. 1  1

3554467 3554466
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 244ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  244 0 244Element nie występuje. 1  1

3554467 3554466

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 244elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  244 0 244Element nie występuje. 1  1

3554467 3554466
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 244warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  244 0 244 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554467 3554466Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 244realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  244 0 244 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554467 3554466W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 244

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  244 0 244 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554467 3554466Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 244elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  244 0 244 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554467 3554466Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 244

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  244 0 244 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie łuków poziomych, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554467 3554466Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151205W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 244estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  244 0 244 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554467 3554466Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151206W - P5/2021/01

G1512061405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 565

3554439 3554438
Bratnia

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,89

2,04

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 565

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,89 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,89Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,87
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,04

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,89

JEZDNIEA

A2

 0  110  110 0 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554439 3554438

 110  165  165 110 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań dla 

drogi jako budowli.

3554439 3554438

 0,00  165  230  230 165 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, stan nieodpowiedni.

3554439 3554438W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  230  480  480 230 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, lokalne wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554439 3554438W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,89

JEZDNIEA

A2

 3,00  480  565  565 480 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Lokalne nierówności, stan 

odpowiedni

3554439 3554438Monitorować na bieżąco stan nawierzchni.
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Droga Nr: 151206W Zdjęcia dla części A

Brak drogi w terenie. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań dla drogi 

jako budowli.

Odcinek: 3554439 - 3554438 Odcinek: 3554439 - 3554438

Zapadnięcia, nierówności, garb podłużny.

Odcinek: 3554439 - 3554438

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554439 - 3554438

Lokalne nierówności.

Odcinek: 3554439 - 3554438

Pikietaż lokalny: [ 65 ] Pikietaż lokalny: [ 110 ] Pikietaż lokalny: [ 175 ]

Pikietaż lokalny: [ 405 ] Pikietaż lokalny: [ 490 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  0  110 0 110 1  1

3554439 3554438

Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań dla 

drogi jako budowli.

 110  165 110 165 1  1

3554439 3554438

Element nie występuje.  165  565 165 565 1  1

3554439 3554438
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  110 0 110Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554439 3554438

 110  165 110 165Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań dla 

drogi jako budowli.

 1  1

3554439 3554438

 165  565 165 565Element nie występuje. 1  1

3554439 3554438
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  110 0 110Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554439 3554438

 110  165 110 165Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań dla 

drogi jako budowli.

 1  1

3554439 3554438

 165  565 165 565Element nie występuje. 1  1

3554439 3554438
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  110 0 110Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554439 3554438

 110  165 110 165Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań dla 

drogi jako budowli.

 1  1

3554439 3554438

 165  565 165 565Element nie występuje. 1  1

3554439 3554438

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  110 0 110Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554439 3554438

 110  165 110 165Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań dla 

drogi jako budowli.

 1  1

3554439 3554438

 165  275 165 275Element nie występuje. 1  1

3554439 3554438

 275  565 275 565 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554439 3554438Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  110 0 110Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554439 3554438

 110  165 110 165Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań dla drogi 

jako budowli.

 1  1

3554439 3554438

 165  565 165 565 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554439 3554438W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  110 0 110Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554439 3554438

 110  165 110 165Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań dla 

drogi jako budowli.

 1  1

3554439 3554438

 165  565 165 565 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554439 3554438Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,17

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  110 0 110Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554439 3554438

 110  165 110 165Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań dla 

drogi jako budowli.

 1  1

3554439 3554438

 165  275 165 275 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554439 3554438Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,17

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 275  565 275 565 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554439 3554438Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  110 0 110Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554439 3554438

 110  165 110 165Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań dla 

drogi jako budowli.

 1  1

3554439 3554438

 165  565 165 565 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowania (węzeł końcowy), a 

także z uwagi na nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające 

skrajnię drogową.

 1  1

3554439 3554438Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151206W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 565estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  110 0 110Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554439 3554438

 110  165 110 165Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań dla 

drogi jako budowli.

 1  1

3554439 3554438

 165  565 165 565 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554439 3554438Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151207W - P5/2021/01

G1512071405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 649

3554440 3554441
Dowcip

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

0,68

1,30

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 649

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 0,68 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 0,68Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  0,94

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,30

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 649

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 0,68

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  427  427 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny, stan nieodpowiedni.

3554440 3554441Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 2,00  427  649  649 427 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554440 3554441W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151207W Zdjęcia dla części A

Zapadnięcia, nierówności, garb podłużny. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554440 - 3554441 Odcinek: 3554440 - 3554441Pikietaż lokalny: [ 25 ] Pikietaż lokalny: [ 540 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 649chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  649 0 649 1  1

3554440 3554441
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 649pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  649 0 649Element nie występuje. 1  1

3554440 3554441
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 649ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  649 0 649Element nie występuje. 1  1

3554440 3554441
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 649elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  649 0 649Element nie występuje. 1  1

3554440 3554441
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 649warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  540 0 540Element nie występuje. 1  1

3554440 3554441

 540  649 540 649 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554440 3554441Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 649realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  427 0 427Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554440 3554441

 427  649 427 649 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554440 3554441W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 649

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 0,68

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  427 0 427 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554440 3554441Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 427  649 427 649 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554440 3554441Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 649elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 0,50

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  540 0 540 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554440 3554441Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 540  649 540 649 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554440 3554441Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 649

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  649 0 649 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554440 3554441Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151207W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 649estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  649 0 649 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554440 3554441Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151208W - P5/2021/01

G1512081405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 40

3554584 3554583
Końcowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 40
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 40

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  40  40 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554584 3554583W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 151208W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554584 - 3554583 Pikietaż lokalny: [ 20 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 40chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  40 0 40 1  1

3554584 3554583
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 40pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  40 0 40Element nie występuje. 1  1

3554584 3554583
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 40ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  40 0 40Element nie występuje. 1  1

3554584 3554583
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 40elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  40 0 40Element nie występuje. 1  1

3554584 3554583

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 40warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  40 0 40Element nie występuje. 1  1

3554584 3554583
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 40realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  40 0 40 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554584 3554583W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 40

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  40 0 40 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554584 3554583Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 40elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  40 0 40 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554584 3554583Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 40

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  40 0 40 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

przewężenia jezdni, a także z uwagi na drzewa naruszające skrajnię 

drogową.

 1  1

3554584 3554583Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151208W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 40estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  40 0 40 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554584 3554583Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151209W - P5/2021/01

G1512091405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 167

3554591 3554572
3 Maja

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 167

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 167

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  167  167 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554591 3554572W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151209W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia, garb podłużny.

Odcinek: 3554591 - 3554572 Pikietaż lokalny: [ 75 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 167chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  167 0 167 1  1

3554591 3554572
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 167pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  167 0 167Element nie występuje. 1  1

3554591 3554572
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 167ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  167 0 167Element nie występuje. 1  1

3554591 3554572
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 167elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  167 0 167Element nie występuje. 1  1

3554591 3554572
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 167warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  167 0 167 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554591 3554572Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 167realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  167 0 167 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554591 3554572W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 167

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  167 0 167 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554591 3554572Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 167elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  167 0 167 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554591 3554572Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 167

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  167 0 167 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowań, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554591 3554572Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151209W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 167estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  167 0 167 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554591 3554572Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151210W - P5/2021/01

G1512101405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 198

3554574 3554593
8 Maja 1945 r.

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 198

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 198

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  198  198 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny. 

Na części odcinka w osi drogi płyty chodnikowe, spękania, nierówności.

3554574 3554593W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 151210W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia, garb podłużny.

Odcinek: 3554574 - 3554593 Pikietaż lokalny: [ 33 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 198chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  198 0 198 1  1

3554574 3554593

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 198pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  198 0 198Element nie występuje. 1  1

3554574 3554593

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 198ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  198 0 198Element nie występuje. 1  1

3554574 3554593

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 198elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  198 0 198Element nie występuje. 1  1

3554574 3554593

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 198warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  198 0 198 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554574 3554593Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 198realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  198 0 198 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554574 3554593W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 198

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  198 0 198 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554574 3554593Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 198elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  198 0 198 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554574 3554593Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 198

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  198 0 198 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, ograniczenia 

warunków widoczności w strefie skrzyżowań, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554574 3554593Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151210W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 198estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  198 0 198 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554574 3554593Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151211W - P5/2021/01

G1512111405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 155

3554601 3554596
Niska

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,48

2,12

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 155

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,48 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,48Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,30
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,12

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,48

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  40  40 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Rozwiązanie nie spełnia 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi, jako budowli.

3554601 3554596Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 2,00  40  155  155 40 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554601 3554596W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 151211W Zdjęcia dla części A

Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Nierówności, ubytki, garb podłużny.

Odcinek: 3554601 - 3554596 Odcinek: 3554601 - 3554596Pikietaż lokalny: [ 5 ] Pikietaż lokalny: [ 105 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  155 0 155 1  1

3554601 3554596
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  155 0 155Element nie występuje. 1  1

3554601 3554596
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  155 0 155Element nie występuje. 1  1

3554601 3554596
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  155 0 155 4,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym dobrym. 1  1

3554601 3554596W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się rozważyć możliwość oznakowania słupów znajdujących 

się w skrajni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  30 0 30Element nie występuje. 1  1

3554601 3554596

 30  155 30 155 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554601 3554596Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  155 0 155 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie. Zalecenia dotyczące elementów 

oznakowania nie zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 1  1

3554601 3554596W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,48

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  40 0 40 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554601 3554596Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 40  155 40 155 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554601 3554596Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  155 0 155 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554601 3554596Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  155 0 155 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

ograniczenia warunków widoczności w strefie skrzyżowania, a także z 

uwagi na nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię 

drogową.

 1  1

3554601 3554596Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151211W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 155estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  155 0 155 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554601 3554596Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151212W - P5/2021/01

G1512121405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 157

3554600 3554597
Południowa

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

0,00

1,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 157
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 0,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 0,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  157  157 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Zapadnięcia, nierówności, garb 

podłużny - nie spełnia większości podstawowych wymagań, zakładanych 

dla drogi, jako budowli. Stan nieodpowiedni.

3554600 3554597W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 151212W Zdjęcia dla części A

Porost roślinności, nie spełnia większości wymagań dla drogi 

publicznej.

Odcinek: 3554600 - 3554597 Pikietaż lokalny: [ 32 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  157 0 157 1  1

3554600 3554597
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  157 0 157Element nie występuje. 1  1

3554600 3554597
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  157 0 157Element nie występuje. 1  1

3554600 3554597
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  157 0 157Element nie występuje. 1  1

3554600 3554597
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  157 0 157 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554600 3554597Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  157 0 157 0,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, nie 

zostały wykonane w wymaganym zakresie.

 1  1

3554600 3554597W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  157 0 157 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554600 3554597Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  157 0 157 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554600 3554597Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  157 0 157 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

ograniczenia warunków widoczności w strefie skrzyżowania, a także z 

uwagi na nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię 

drogową.

 1  1

3554600 3554597Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151212W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 157estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  157 0 157 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554600 3554597Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151213W - P5/2021/01

G1512131405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 603

3554397 3554387
Świerkowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

0,00

0,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 603
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 0,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 0,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  0,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 0,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 603

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

JEZDNIEA

A2

 0  360  360 0 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

3554397 3554449

 0,00  0  243  603 360 2  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Na całym odcinku zapadnięcia i 

nierówności, niejednorodny przekrój poprzeczny, garb podłużny oraz 

zmienna szerokość drogi. Stan nieodpowiedni.

3554449 3554387W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 603chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 0  360 0 360 1  1

3554397 3554449

Element nie występuje.  0  603 360 243 2  1

3554449 3554387
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 603pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  360 0 360Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554397 3554449

 0  603 360 243Element nie występuje. 2  1

3554449 3554387
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 603ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  360 0 360Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554397 3554449

 0  603 360 243Element nie występuje. 2  1

3554449 3554387
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 603elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  360 0 360Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554397 3554449

 0  603 360 243Element nie występuje. 2  1

3554449 3554387

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 603warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  360 0 360Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554397 3554449

 0  603 360 243Element nie występuje. 2  1

3554449 3554387

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 603realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  360 0 360Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554397 3554449

 0  603 360 243 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554449 3554387W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 603

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  360 0 360Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554397 3554449

 0  603 360 243 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 2  1

3554449 3554387Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 603elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  360 0 360Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554397 3554449

 0  603 360 243 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 2  1

3554449 3554387Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 603

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  360 0 360Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554397 3554449

 0  603 360 243 0,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania nie spełnia podstawowych 

wymagań, zakładanych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu po drogach.

 2  1

3554449 3554387Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151213W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 603estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  360 0 360Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554397 3554449

 0  603 360 243 0,00 Ocena estetyki rozwiązania znacznie obniżona z uwagi na nie spełnianie 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi.

 2  1

3554449 3554387Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151214W - P5/2021/01

G1512141405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 2 042

3554012 3554743
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Podwiejska

Warszawska

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,42

4,44

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 2 042

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,42 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,71Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,51

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,44

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,71

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  72  72 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej) oraz lokalne odkształcenia strukturalne 

(spękania siatkowe, poprzeczne). Stan techniczny dobry. Krawężnik 

betonowy, drobne uszkodzenia.

3554012 3554741W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.

 5,00  0  116  188 72 2  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane) oraz lokalne odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, 

liniowe). Stan techniczny bardzo dobry. Krawężnik betonowy, drobne 

uszkodzenia. Zatoki postojowe z kostki prefabrykowanej bez uwag.

3554741 3554672W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,71

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  86  274 188 3  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane) oraz lokalne odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, 

liniowe). Stan techniczny bardzo dobry. Krawężnik betonowy, drobne 

uszkodzenia. Zatoki postojowe z kostki prefabrykowanej bez uwag.

3554672 3554673W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki.

 5,00  0  46  320 274 4  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe) oraz lokalne odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, 

liniowe). Stan techniczny bardzo dobry. Krawężnik betonowy, drobne 

uszkodzenia. Zatoki postojowe z kostki prefabrykowanej bez uwag.

3554673 3554674W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,71

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  340  660 320 5  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe) oraz lokalne odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, 

liniowe, nieszczelne spojenia technologiczne). Stan techniczny dobry. 

Krawężnik betonowy, drobne uszkodzenia. Zatoki postojowe z kostki 

prefabrykowanej i płyt ażurowych bez uwag.

3554674 3554687W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki.

 5,00  0  254  914 660 6  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (łaty 

wbudowane) oraz lokalne odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, 

liniowe). Stan techniczny bardzo dobry. Krawężnik betonowy, drobne 

uszkodzenia. Zatoki postojowe o nawierzchni bitumicznej bez uwag.

3554687 3554688W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki.

 5,00  0  49  963 914 7  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężnik 

betonowy, drobne uszkodzenia.

3554688 3554689Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,71

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  84  1 047 963 8  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężnik 

betonowy, drobne uszkodzenia.

3554689 3554692Brak uwag.

 5,00  0  77  1 124 1 047 9  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężnik 

betonowy, drobne uszkodzenia.

3554692 3554693Brak uwag.

 5,00  0  161  1 285 1 124 10  1 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Krawężnik 

betonowy, drobne uszkodzenia.

3554693 3554708Brak uwag.

 5,00  0  77  1 362 1 285 11  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania siatkowe. Stan techniczny 

bardzo dobry. Krawężnik betonowy, drobne uszkodzenia.

3554708 3554707Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,71

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  220  1 582 1 362 12  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania siatkowe i łaty. Stan 

techniczny bardzo dobry. Krawężnik betonowy, drobne uszkodzenia.

3554707 3554706Brak uwag.

 5,00  0  285  1 867 1 582 13  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania siatkowe i łaty. Stan 

techniczny bardzo dobry. Krawężnik betonowy, drobne uszkodzenia.

3554706 3554710Brak uwag.

 4,00  0  175  2 042 1 867 14  1 Nawierzchnia bitumiczna. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (ubytki 

materiałowe w warstwie ścieralnej, łaty wbudowane) oraz lokalne 

odkształcenia strukturalne (spękania siatkowe, nieszczelne spojenia 

technologiczne). Stan techniczny dobry. Krawężnik betonowy, drobne 

uszkodzenia.

3554710 3554743W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się zlikwidować lokalnie występujące uszkodzenia i ubytki. 

Monitorować na bieżąco stan nawierzchni jezdni.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,36

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej. Stan techniczny 

bardzo dobry.

 0  72 0 72 1  1

3554012 3554741Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  188 72 116 2  1

3554741 3554672Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  274 188 86 3  1

3554672 3554673Brak uwag.

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  320 274 46 4  1

3554673 3554674Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,36

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik obustronny wykonany z kostki prefabrykowanej, pojedyncze 

ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  415 320 95 5  1

3554674 3554687Brak uwag.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z płyt betonowych, 

pojedyncze ubytki materiału, uskoki oraz nierówności, stan rozwiązania 

dobry.

 95  660 415 340 5  1

3554674 3554687W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z płyt betonowych, 

pojedyncze ubytki materiału, uskoki oraz nierówności, zapadnięcia, stan 

rozwiązania dobry.

 0  914 660 254 6  1

3554687 3554688W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,36

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z płyt betonowych, 

pojedyncze ubytki materiału, uskoki oraz nierówności, stan rozwiązania 

dobry.

 0  963 914 49 7  1

3554688 3554689W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z płyt betonowych, 

pojedyncze nierówności, stan rozwiązania bardzo dobry.

 0  1 047 963 84 8  1

3554689 3554692Monitorować stan nawierzchni oraz w trybie bieżącym likwidować 

występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  1 124 1 047 77 9  1

3554692 3554693Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,36

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 5,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, stan rozwiązania bardzo 

dobry.

 0  1 285 1 124 161 10  1

3554693 3554708Brak uwag.

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) z płyt betonowych, spękania i uskoki, 

ubytki materiałowe. Stan ogólny rozwiązania dobry.

 0  1 362 1 285 77 11  1

3554708 3554707W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik jednostronny, strona prawa z płyt betonowych, spękania i uskoki, 

ubytki materiałowe. Stan ogólny rozwiązania dobry.

 0  1 582 1 362 220 12  1

3554707 3554706W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,36

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny, strona prawa z płyt betonowych, spękania i uskoki, 

ubytki materiałowe. Stan ogólny rozwiązania dobry.

 0  1 867 1 582 285 13  1

3554706 3554710W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.

 4,00 Chodnik jednostronny, strona prawa z płyt betonowych, spękania i uskoki, 

ubytki materiałowe. Stan ogólny rozwiązania dobry.

 0  2 042 1 867 175 14  1

3554710 3554743W okresie do końca 2022 r. zaleca się zlikwidować występujące lokalnie 

ubytki i uszkodzenia. W uzasadnionych przypadkach rozważyć 

możliwość lokalnej wymiany elementów nawierzchni, połączone z 

ewentualnym wzmocnieniem podłoża.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  72 0 72Element nie występuje. 1  1

3554012 3554741

 0  188 72 116Element nie występuje. 2  1

3554741 3554672

 0  274 188 86Element nie występuje. 3  1

3554672 3554673

 0  320 274 46Element nie występuje. 4  1

3554673 3554674

 0  480 320 160Element nie występuje. 5  1

3554674 3554687
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 160  660 480 340 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, przewężone, wyniesione w 

stosunku do jezdni, stan odpowiedni.

 5  1

3554674 3554687Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  914 660 254 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 6  1

3554687 3554688Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  963 914 49 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 7  1

3554688 3554689Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 047 963 84 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 8  1

3554689 3554692Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 124 1 047 77 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, pozarastane trawą, stan dobry.

 9  1

3554692 3554693Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.

 0  1 285 1 124 161 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, wyniesione w stosunku do jezdni lub lokalnie zaniżone, 

pozarastane trawą, stan odpowiedni.

 10  1

3554693 3554708Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 362 1 285 77 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, wyniesione w stosunku do jezdni lub lokalnie zaniżone, 

pozarastane trawą, stan odpowiedni.

 11  1

3554708 3554707Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  1 582 1 362 220 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, wyniesione w stosunku do jezdni lub lokalnie zaniżone, 

pozarastane trawą, stan odpowiedni.

 12  1

3554707 3554706Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,41

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  1 867 1 582 285 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, wyniesione w stosunku do jezdni lub lokalnie zaniżone, 

pozarastane trawą, stan odpowiedni.

 13  1

3554706 3554710Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby przeprowadzić prace 

utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia odpowiedniego 

ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.

 0  2 042 1 867 175 4,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nierówności oraz ubytki w 

jego nawierzchni, lokalnie wzmocnione kruszywem, stan dobry.

 14  1

3554710 3554743Monitorować stan pobocza i w trybie bieżącym likwidować występujące 

lokalnie ubytki i uszkodzenia.
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Droga Nr: 151214W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554674 - 3554687

Deformacje, porost roślinności w strefie pobocza.

Odcinek: 3554693 - 3554708

Deformacje, wyniesienia, porost roślinności w strefie 

pobocza.

Odcinek: 3554708 - 3554707

Deformacje, porost roślinności w strefie pobocza.

Odcinek: 3554707 - 3554706

Deformacje, porost roślinności w strefie pobocza. Deformacje, porost roślinności w strefie pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 45 ]Pikietaż lokalny: [ 40 ]

Pikietaż lokalny: [ 13 ]Pikietaż lokalny: [ 18 ]Pikietaż lokalny: [ 200 ]

Odcinek: 3554706 - 3554710
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,84

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  72 0 72 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 1  1

3554012 3554741Brak uwag.

 0  188 72 116 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 2  1

3554741 3554672Brak uwag.

 0  274 188 86 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 3  1

3554672 3554673Brak uwag.

 0  320 274 46 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników do wpustów ulicznych (kratek), bez uwag.

 4  1

3554673 3554674Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,84

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  660 320 340 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników do wpustów ulicznych (kratek) oraz poza jezdnię w strefę 

pobocza, bez uwag.

 5  1

3554674 3554687Brak uwag.

 0  914 660 254 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników oraz poza jezdnię w strefę pobocza, bez uwag.

 6  1

3554687 3554688Brak uwag.

 0  963 914 49 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników oraz poza jezdnię w strefę pobocza, bez uwag.

 7  1

3554688 3554689Brak uwag.

 0  1 047 963 84 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników oraz poza jezdnię w strefę pobocza, bez uwag.

 8  1

3554689 3554692Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,84

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 124 1 047 77 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników oraz poza jezdnię w strefę pobocza, bez uwag.

 9  1

3554692 3554693Brak uwag.

 0  1 285 1 124 161 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników oraz poza jezdnię w strefę pobocza, wyniesiona linia 

pobocza utrudniająca odprowadzenie wody.

 10  1

3554693 3554708Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.

 0  1 362 1 285 77 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników oraz poza jezdnię w strefę pobocza, bez uwag.

 11  1

3554708 3554707Brak uwag.

 0  1 582 1 362 220 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników oraz poza jezdnię w strefę pobocza, bez uwag.

 12  1

3554707 3554706Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,84

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  1 867 1 582 285 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników do pojedynczego wpustu ulicznego (kratki) oraz poza 

jezdnię w strefę pobocza, bez uwag.

 13  1

3554706 3554710Brak uwag.

 0  2 042 1 867 175 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza wzdłuż linii 

krawężników oraz poza jezdnię w strefę pobocza, występują lokalne 

nierówności mogące powodować zastoiska wody w jezdni.

 14  1

3554710 3554743Monitorować warunki odwodnienia drogi. W uzasadnionych sytuacjach 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,45

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  72 0 72 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Pojedyncze przypadki oznakowania odchylonego od 

pionu (D-6 w pik. 0+055km) oraz wyeksploatowanego (D-2 w pik. 

0+020km, D-1 w pik. 0+035km). Przypadek oznakowania D-6 

umocowanego błędnie w stosunku do przejścia dla pieszych w pik.

 0+045km.

 1  1

3554012 3554741W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowane elementy.

 0  188 72 116 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Przypadek oznakowania D-6 umocowanego błędnie 

w stosunku do przejścia dla pieszych w pik.

 0+002km.

 2  1

3554741 3554672W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementu oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,45

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  274 188 86 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Przypadek oznakowania wyeksploatowanego (D-45 

w pik. 0+018km) oraz odchylonego od pionu (D-18, T-30a w pik. 0+025km).

 3  1

3554672 3554673W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.

 0  320 274 46 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Przypadek oznakowania wyeksploatowanego (D-45 

w pik. 0+030km)

 4  1

3554673 3554674W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wymienić wyeksploatowany element.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,45

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  660 320 340 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Pojedyncze przypadki oznakowania 

wyeksploatowanego (D-1 w pik. 0+045km, 0+105km), umocowanego za 

nisko (D-18, T-3a w pik. 0+130km, D-18, T-30a w pik. 0+180km, B-36 w pik. 

0+310km) oraz odchylonego od pionu (D-18, T-30a w pik. 0+180km).

 5  1

3554674 3554687W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowane elementy.

 0  914 660 254 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym. Pojedyncze przypadki oznakowania umocowanego za nisko 

(D-18, T30b w pik. 0+115km, B-36 w pik. 0+225km) oraz 

wyeksploatowanego (B-36 w pik. 0+225km).

 6  1

3554687 3554688W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.

 0  963 914 49Element nie występuje. 7  1

3554688 3554689
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,45

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 047 963 84 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 8  1

3554689 3554692Brak uwag.

 0  1 124 1 047 77 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 9  1

3554692 3554693Brak uwag.

 0  1 285 1 124 161 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym bardzo dobrym.

 10  1

3554693 3554708Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu.

 0  1 362 1 285 77 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu w stanie technicznym bardzo dobrym.

 11  1

3554708 3554707Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,45

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  1 582 1 362 220 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 12  1

3554707 3554706Brak uwag.

 0  1 867 1 582 285 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym, brak oznakowania poziomego.

 13  1

3554706 3554710Brak uwag.

 0  2 042 1 867 175 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego i poziomego w stanie 

technicznym dobrym, sygnalizacja świetlna funkcjonuje poprawnie. 

Przypadek oznakowania wyeksploatowanego (D-1 w pik. 0+015km) oraz 

odchylonego od pionu (B-36 w pik. 0+055km).

 14  1

3554710 3554743W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się poprawić umocowanie elementów oznakowania, wymienić 

wyeksploatowany element.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  72 0 72 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554012 3554741Brak uwag.

 0  188 72 116 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554741 3554672Brak uwag.

 0  274 188 86 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554672 3554673Brak uwag.

 0  320 274 46 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554673 3554674Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  660 320 340 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554674 3554687Brak uwag.

 0  914 660 254 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554687 3554688Brak uwag.

 0  963 914 49 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554688 3554689Brak uwag.

 0  1 047 963 84 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 8  1

3554689 3554692Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 124 1 047 77 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 9  1

3554692 3554693Brak uwag.

 0  1 285 1 124 161 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 10  1

3554693 3554708Brak uwag.

 0  1 362 1 285 77 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 11  1

3554708 3554707Brak uwag.

 0  1 582 1 362 220 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 12  1

3554707 3554706Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  1 867 1 582 285 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 13  1

3554706 3554710Brak uwag.

 0  2 042 1 867 175 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 14  1

3554710 3554743Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,39

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  72 0 72 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554012 3554741W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  188 72 116 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 2  1

3554741 3554672W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  274 188 86 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 3  1

3554672 3554673W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  320 274 46 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni oraz 

elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 4  1

3554673 3554674W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,39

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  660 320 340 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 5  1

3554674 3554687W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  914 660 254 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, pobocza oraz elementów oznakowania, zostały wykonane 

częściowo.

 6  1

3554687 3554688W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  963 914 49 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika oraz 

pobocza, zostały wykonane częściowo.

 7  1

3554688 3554689W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,39

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 047 963 84 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza, 

zostały wykonane częściowo.

 8  1

3554689 3554692W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 124 1 047 77 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni pobocza oraz 

warunków odwodnienia, zostały wykonane częściowo.

 9  1

3554692 3554693W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 285 1 124 161 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

pobocza oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 10  1

3554693 3554708W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 362 1 285 77 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

zostały wykonane częściowo.

 11  1

3554708 3554707W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,39

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  1 582 1 362 220 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

zostały wykonane częściowo.

 12  1

3554707 3554706W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  1 867 1 582 285 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni chodnika, 

zostały wykonane częściowo.

 13  1

3554706 3554710W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  2 042 1 867 175 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, 

chodnika, warunków odwodnienia oraz elementów oznakowania, zostały 

wykonane częściowo.

 14  1

3554710 3554743W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  72 0 72 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554012 3554741Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  188 72 116 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554741 3554672Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  274 188 86 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554672 3554673Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  320 274 46 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554673 3554674Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  660 320 340 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni, chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 5  1

3554674 3554687Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  914 660 254 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni, chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 6  1

3554687 3554688Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  963 914 49 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 7  1

3554688 3554689Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  1 047 963 84 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 8  1

3554689 3554692Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 124 1 047 77 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 9  1

3554692 3554693Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  1 285 1 124 161 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 10  1

3554693 3554708Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 362 1 285 77 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 11  1

3554708 3554707Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  1 582 1 362 220 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 12  1

3554707 3554706Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,12

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  1 867 1 582 285 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 13  1

3554706 3554710Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 0  2 042 1 867 175 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni, chodnika oraz pobocza. 

Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników 

drogi.

 14  1

3554710 3554743Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,84

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  72 0 72 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554012 3554741Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  188 72 116 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 2  1

3554741 3554672Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  274 188 86 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 3  1

3554672 3554673Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,84

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  320 274 46 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 4  1

3554673 3554674Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  660 320 340 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 5  1

3554674 3554687Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  914 660 254 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 6  1

3554687 3554688Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,84

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  963 914 49 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 7  1

3554688 3554689Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 047 963 84 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 8  1

3554689 3554692Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 124 1 047 77 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 9  1

3554692 3554693Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,84

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 285 1 124 161 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 10  1

3554693 3554708Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  1 362 1 285 77 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 11  1

3554708 3554707Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 582 1 362 220 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 12  1

3554707 3554706Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,84

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  1 867 1 582 285 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 13  1

3554706 3554710Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  2 042 1 867 175 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), nieznacznie obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 14  1

3554710 3554743Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,55

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  72 0 72 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 1  1

3554012 3554741Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  188 72 116 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 2  1

3554741 3554672Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  274 188 86 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 3  1

3554672 3554673Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,55

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  320 274 46 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 4  1

3554673 3554674Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  660 320 340 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 5  1

3554674 3554687Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  914 660 254 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 6  1

3554687 3554688Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,55

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  963 914 49 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 7  1

3554688 3554689Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 047 963 84 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 8  1

3554689 3554692Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 124 1 047 77 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 9  1

3554692 3554693Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 285 1 124 161 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 10  1

3554693 3554708Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,55

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  1 362 1 285 77 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 11  1

3554708 3554707Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 582 1 362 220 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 12  1

3554707 3554706Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  1 867 1 582 285 5,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa oraz poziom bezpieczeństwa 

rozwiązania bez zastrzeżeń.

 13  1

3554706 3554710Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,55

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  2 042 1 867 175 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na stan techniczny istniejącego oznakowania pionowego.

 14  1

3554710 3554743Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,24

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  72 0 72 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554012 3554741Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  188 72 116 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 2  1

3554741 3554672Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  274 188 86 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 3  1

3554672 3554673Brak istotnych uwag i zaleceń.

 0  320 274 46 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 4  1

3554673 3554674Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,24

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  660 320 340 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 5  1

3554674 3554687W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  914 660 254 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 6  1

3554687 3554688W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,24

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  963 914 49 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 7  1

3554688 3554689W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 047 963 84 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 8  1

3554689 3554692W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,24

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 124 1 047 77 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 9  1

3554692 3554693W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 285 1 124 161 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 10  1

3554693 3554708W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,24

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 362 1 285 77 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 11  1

3554708 3554707W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  1 582 1 362 220 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 12  1

3554707 3554706W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151214W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 2 042estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,24

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  1 867 1 582 285 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 13  1

3554706 3554710W trybie planowym przeprowadzić działania porządkowe, poprawiające 

uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, działając w wymagających 

tego szczególnych przypadkach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodnioną dokumentację.

 0  2 042 1 867 175 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 14  1

3554710 3554743Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 6



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900001W - P5/2021/01

G9000011405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 421

3554798 3554796
Urocza

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,83

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 421

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,58

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,83

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  160  160 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, niejednorodny przekrój poprzeczny, wzmocnienia 

kruszywem, stan dopuszczalny.

3554798 3554797W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  67  227 160 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, niejednorodny przekrój poprzeczny, wzmocnienia 

kruszywem, stan dopuszczalny.

3554797 3554790W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  35  262 227 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, niejednorodny przekrój poprzeczny, wzmocnienia 

kruszywem, stan dopuszczalny.

3554790 3554791W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  23  285 262 4  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, niejednorodny przekrój poprzeczny, wzmocnienia 

kruszywem, stan dopuszczalny.

3554791 3554793W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  34  319 285 5  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, niejednorodny przekrój poprzeczny, wzmocnienia 

kruszywem, stan dopuszczalny.

3554793 3554794W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  43  362 319 6  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, niejednorodny przekrój poprzeczny, wzmocnienia 

kruszywem, stan dopuszczalny.

3554794 3554795W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  59  421 362 7  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności poprzeczne, ubytki, 

zapadnięcia, niejednorodny przekrój poprzeczny, wzmocnienia 

kruszywem, stan dopuszczalny. Lokalnie na końcu odcinka nawierzchnia 

bitumiczna - spękania i ubytki materiałowe.

3554795 3554796W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 4



Droga Nr: 900001W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554798 - 3554797 Odcinek: 3554797 - 3554790

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554790 - 3554791

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554791 - 3554793

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554793 - 3554794 Odcinek: 3554794 - 3554795

Pikietaż lokalny: [ 32 ] Pikietaż lokalny: [ 8 ] Pikietaż lokalny: [ 10 ]

Pikietaż lokalny: [ 2 ] Pikietaż lokalny: [ 3 ] Pikietaż lokalny: [ 13 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 5



Droga Nr: 900001W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554795 - 3554796 Pikietaż lokalny: [ 5 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  160 0 160 1  1

3554798 3554797

Element nie występuje.  0  227 160 67 2  1

3554797 3554790

Element nie występuje.  0  262 227 35 3  1

3554790 3554791

Element nie występuje.  0  285 262 23 4  1

3554791 3554793

Element nie występuje.  0  319 285 34 5  1

3554793 3554794

Element nie występuje.  0  362 319 43 6  1

3554794 3554795

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  421 362 59 7  1

3554795 3554796
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  160 0 160Element nie występuje. 1  1

3554798 3554797

 0  227 160 67Element nie występuje. 2  1

3554797 3554790

 0  262 227 35Element nie występuje. 3  1

3554790 3554791

 0  285 262 23Element nie występuje. 4  1

3554791 3554793

 0  319 285 34Element nie występuje. 5  1

3554793 3554794

 0  362 319 43Element nie występuje. 6  1

3554794 3554795
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  421 362 59Element nie występuje. 7  1

3554795 3554796

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  160 0 160Element nie występuje. 1  1

3554798 3554797

 0  227 160 67Element nie występuje. 2  1

3554797 3554790

 0  262 227 35Element nie występuje. 3  1

3554790 3554791

 0  285 262 23Element nie występuje. 4  1

3554791 3554793

 0  319 285 34Element nie występuje. 5  1

3554793 3554794
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  362 319 43Element nie występuje. 6  1

3554794 3554795

 0  421 362 59Element nie występuje. 7  1

3554795 3554796

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  160 0 160Element nie występuje. 1  1

3554798 3554797

 0  227 160 67Element nie występuje. 2  1

3554797 3554790

 0  262 227 35 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 3  1

3554790 3554791Brak uwag.

 0  285 262 23Element nie występuje. 4  1

3554791 3554793

 0  319 285 34 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym.

 5  1

3554793 3554794Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  362 319 43Element nie występuje. 6  1

3554794 3554795

 0  421 362 59Element nie występuje. 7  1

3554795 3554796
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  160 0 160 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554798 3554797Brak uwag.

 0  227 160 67 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 2  1

3554797 3554790Brak uwag.

 0  262 227 35 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 3  1

3554790 3554791Brak uwag.

 0  285 262 23 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 4  1

3554791 3554793Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  319 285 34 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 5  1

3554793 3554794Brak uwag.

 0  362 319 43 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 6  1

3554794 3554795Brak uwag.

 0  421 362 59 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

- oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 7  1

3554795 3554796Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  160 0 160 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554798 3554797W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  227 160 67 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554797 3554790W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  262 227 35 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554790 3554791W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  285 262 23 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 4  1

3554791 3554793W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  319 285 34 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 5  1

3554793 3554794W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  362 319 43 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 6  1

3554794 3554795W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  421 362 59 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 7  1

3554795 3554796W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  160 0 160 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554798 3554797Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  227 160 67 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554797 3554790Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  262 227 35 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554790 3554791Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  285 262 23 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554791 3554793Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  319 285 34 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 5  1

3554793 3554794Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 5



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  362 319 43 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 6  1

3554794 3554795Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 6



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  421 362 59 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 7  1

3554795 3554796Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 7



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  160 0 160 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554798 3554797Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  227 160 67 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554797 3554790Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  262 227 35 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554790 3554791Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  285 262 23 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 4  1

3554791 3554793Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  319 285 34 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 5  1

3554793 3554794Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  362 319 43 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 6  1

3554794 3554795Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  421 362 59 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 7  1

3554795 3554796Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,30

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  160 0 160 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554798 3554797Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  227 160 67 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554797 3554790Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,30

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  262 227 35 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554790 3554791Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  285 262 23 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz nieoznakowany 

słup w strefie jezdni.

 4  1

3554791 3554793Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,30

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  319 285 34 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 5  1

3554793 3554794Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  362 319 43 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz nieoznakowany 

słup w strefie jezdni.

 6  1

3554794 3554795Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,30

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  421 362 59 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 7  1

3554795 3554796Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  160 0 160 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554798 3554797Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  227 160 67 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554797 3554790Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  262 227 35 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554790 3554791Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  285 262 23 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 4  1

3554791 3554793Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  319 285 34 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 5  1

3554793 3554794Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  362 319 43 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 6  1

3554794 3554795Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900001W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 421estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  421 362 59 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 7  1

3554795 3554796Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 4


