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Deie_qatrrlę we Wrocłarviu, Strrierdz..l].. ze tld czasI] l,,.-,i kolltroli tj od dnta 22.04.2015r. stan
tcchniczny obiektu opisan\,\\ \\\\. ],],rl,.. .,l]e nie zllljr,i,ii sic zasadniczo. Stan techniczrry obiektu
rł,edług rł,li,, protokołu z kołltl,clli .l.-;;-._ l;'Q n3 lli;l.,.\łac1 gdzie rł;rstępują uszkodzenia
zagrażąące bezpieczeństrłtt ruc}l,., rilblicznegtl. \\ tl,akcie przeprorł,adzenia poslęporvania
dolvodou,ego \Ą/, postaci ogledzrn sir,, ]e l,Jzono. ze Ilir,pl,arr idłorł,ości\Ą, zakresie stanu
technicznego obiektu o1lisane rr 1.1,,,ill},.l].- NIK Dt,jr,!lltllr\ \\ie Wrocłarł,iunadal istnieją i
zachodzj mozlir,vość zagrozenia bezpl:czelistrva rltch,.t pLrblicznego. Właścicielnaruszył tym
samym przepis art.6i Pralra bildori].,.llcit-l. Potł-rzsze rr nłrślart. 93 pkt 8 uslarrl,Prawo
budolł,lane stanowi \Ąllkro.r.,-,'. cr-r sIr]\\odorł,ało tlałozenie na p.o. dl,rektora jednostki
nrandatu karnego.Zewrł,zgledulla I).\\\/zszL- lrost3ll(,rrieilienl nr i01/2016z dnia22krvietnia
2016r. rvydanym napodstarlie art.6] list 3 ustall1 Pralro budorł,lane nałozono na ZarzadDrog
Powiatowych w Trzebnic1, oborriazek przepl,o\\adzenia korrtroli przedmiolorł,ego obiektu
mostowego polegającej na spraudz.-I-1il_t statlu technicznego objektu rł, zakresie art. 62 ust 1
pkt 1 i art.62 ust 1 pkt 2 ustarrr Prarrtl but]orvlane,
Zobowiązanyrł, dniu 31nla_ja][)16r. przedłozlł protokoł z przeglądu stanuteclrnicznego
obiektu budowlanego mostu o nr.NI 101]634 rv ciagu dro_ei por,viatowej nr 1400D kilometraz
11+302,00 usytuow-anego w- mieiscotiości Koczurki \\, grnirrie Trzebnica sporządzony przęz
osoby posiadające odpowiednie upralr-riienia budolł,lane rr specjalności mostowej Arkadiusza
Szczęsnego (upr. Nr SLK/41'ł6'POO\,1/12) i Beatę Kobylec -Szczęsny ( upr. Nr

SLw2905lPooM/Og).
Z treściprotokołu kontroli lrr nika między innl-mi. ze obiekt posiada uszkodzenia w
zakresie: deformacji. spękań. rlrkruszeń chodnikórv i naw,ierzchni jezdnej mostu w obrębie
streĄl dylatacyjnej. rłrykluszeń i defbrmacji gzymsórł, mostu, zacieków, wykwitów, rozległej
miejscorro ( przegub. dzu,i_ear) koroz_ji betonu i korozji zbrojenia w konstrukcji nośnej mostu, i
łuszczeń korozji lł,zerolvej betonu konstrukcji nośnej,obsunięciem się stozka nasypowego
gruntowego skrzydełek mostu. spękania. odspojenia betonu oraz korozji wżerowej wraz z
rozwarstwieniem częścistalowej łozysk mostu, spękań miejscowych dźwigara głównego w
strefie podporolvsj. Osoby kontrclujące stan teciiniczny rórłnież strvierclziły iż ze rvzgięciu na
znaczna degradację obiektu zalęcane jest wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu
mostowego, która wyjaśni rv sposób jednoznaczny przyczyny powstania nieprawidłowościw
stanie technicznym a przede r,vszl,stkim rvskazę dokładny zakres i techniczny sposób
naprawy obiektu w celu wyeliminor.ł-ania powstałych uszkodzeń.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po zbadaniu materiału dowodowego
w sprawie stwierdził co następuje.
Zgodnte z zńożeniami przepisór.ł, zawaftych

lv Rozdziale 6

ustawy Prawo budowlane
obiekty budowlane winny być utrzymywane zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadaml i
wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywane w należytym stanie technicznym , nie
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego wlaściwościużytkowych i sprawności
technicznej , w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami o których mowa w art.
5 ust 1 pkt 1-7.

Przez ,,należyty stan techniczny" należy rozumieć stan pełnej sprawności obiektu
budowlanego lub jego części,nie posiadającego jakichkolr.viek uszkodzeń, zwłaszcza takich, które
mogą powodowaĆ niebezpieczeństwo przy uzytkowaniu obiektu lub jego części.W celu
skorygowania stwierdzonych nieprawidłowościw, zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
w zalężnościod ustalonych potrzeb, organ nadzoru budowlanego moze nakazać wykonanie
stosownych robót budowlanych, mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
przywrócenie poprzedniego sposobu uzl.tkowania obiektu, wyposażenie obiektu w urządzenia
techniczne, dokonanie okresowej kontroli lub rozbiorkę obiektu.
Zgodnie z dyspozycjąprzywołanego w podstawie prawnej niniejszego postanowienia art. 62
ust. 3 ,,właściwyorgan możę - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu
budowlanego lub jego części,mogącego spowcdowac zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia, środowiska - nakazać przeprowadzenie w każdym terminie, kontroli (...), a
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