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KD i KOM - stan obecny
Dla poszczególnych kategorii dróg właściwy zarządca drogi prowadzi ewidencję dróg, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów.

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób numeracji oraz 
zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 
przepustów i promów, a także treść i sposób prowadzenia rejestrów numerów nadanych drogom 
oraz rejestru JNI nadanych obiektom mostowym i tunelom, mając na względzie potrzeby 
zarządzania drogami publicznymi oraz gromadzenia danych o sieci tych dróg, w ramach jednolitej 
metodyki systemu referencyjnego. 

(art. 10 ust. 11 i 12 ustawy o drogach publicznych - tj. Dz.U. 2022 poz. 1693)
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KD i KOM - stan obecny
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)

Rozporządzenie określa:

1) sposób numeracji dróg publicznych, zwanych dalej "drogami", obiektów mostowych i tuneli;

2) zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 
i promów, zwanej dalej "ewidencją";

3) treść i sposób prowadzenia rejestru numerów nadanych drogom oraz rejestru jednolitych 
numerów inwentarzowych (JNI) nadanych obiektom mostowym i tunelom.
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KD i KOM - stan obecny
Książkę drogi prowadzi właściwy zarządca drogi oddzielnie dla każdego odcinka drogi.

Książki obiektu mostowego oraz tunelu sporządza się w jednym egzemplarzu i prowadzi się 
osobno dla każdego obiektu mostowego oraz tunelu.

Wzory druków
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KD i KOM - stan obecny
Drogi dzielone są na odcinki na podstawie punktów referencyjnych
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KD i KOM

Wymagana dokumentacja pozwala na:

Odpowiednie gromadzenie dokumentacji stanu technicznego

Kontrolę zarządczą

Kontrolę zarządcy – zewnętrzną (PINB, WINB, NIK)

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania

Planowanie potrzeb utrzymaniowych
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Czy można chcieć czegoś więcej??



KD i KOM – proponowane kierunki zmian

Odejście od papierowej dokumentacji

Brak konieczności generowania KD i KOM

Powiązanie danych z różnych źródeł (np. diagnostyka, wypadki, …)

Udostępnianie danych cyfrowo

Koordynacja i planowanie działań utrzymaniowych (np. konieczność 
objazdów)

Trójwymiarowa geometria obiektu

Wykonywanie kontroli okresowej z aplikacjami mobilnymi
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KD i KOM

Zarządcy infrastruktury często wykorzystują 
oprogramowanie różnych producentów, 
dedykowane do prowadzenia ewidencji dróg i 
obiektów mostowych.

Zaczęło się od wdrożonych w całym kraju 
systemów „SMOK” i „SGM”.
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Sprawozdawczość

9

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w 
sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i 
udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach 
mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 583)



Sprawozdawczość do GUS
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Dane GIS
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KD i KOM – zagrożenia i wyzwania

Infrastruktura krytyczna

Nieuprawniony dostęp

Błędy ludzkie przy wprowadzaniu danych

Energia elektryczna i Internet

Serwery z danymi cyfrowymi

Aktualność
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