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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/081 - Budowa, przebudowa oraz utrzymanie dróg leśnych przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  w województwie warmińsko-mazurskim 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Bartosz Kościukiewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LOL/42/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Nadleśnictwo Bartoszyce, Połęcze 54, 11-200 Bartoszyce (dalej: „Nadleśnictwo”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Zygmunt Pampuch, Nadleśniczy. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Nadleśnictwa związaną z realizacją przebudowy i bieżącego utrzymania 
dróg leśnych w badanym okresie2. 

Podstawą tej oceny jest w szczególności: 
− rzetelne określenie potrzeb rzeczowych w zakresie  przebudowy i bieżącego 

utrzymania dróg leśnych, uwzględniające zapewnienie prawidłowej realizacji 
gospodarki leśnej, w szczególności związanej z planowanym pozyskaniem 
drewna, 

− zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przy wyborze 
wykonawców przebudowy oraz bieżącego utrzymania dróg leśnych, 

− zapewnienie rzetelnego nadzoru nad realizacją przez wykonawców robót 
zleconych w ww. zakresie, 

− uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych w wyniku zrealizowania robót 
przebudowy i bieżącego utrzymania dróg leśnych. 

Podjęte działania wpłynęły na poprawę warunków transportowych na drogach 
leśnych w Nadleśnictwie, zapewniając m.in. terminową realizację wywozu 
pozyskanego drewna. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 
− realizacji robót budowlanych w zakresie przebudowy trzech dróg leśnych oraz 

utrzymania 15 odcinków dróg, będących faktycznie ich przebudową, bez 
zgłoszenia zamiaru ich wykonania organowi administracji architektoniczno-
budowlanej,  

− nieprzeprowadzenia okresowej - rocznej kontroli stanu technicznego jednej 
z przebudowanych dróg leśnych3. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja  2016 r., z uwzględnieniem okresów wcześniejszych i późniejszych 
jeżeli miało to wpływ na realizowane zadania. 
3 Dotyczyło to przebudowanego w 2014 r. dojazdu pożarowego nr 9/4 w Leśnictwie Franknowo. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie budowy, przebudowy i utrzymania (w tym remontów) dróg 
leśnych oraz zapewnienie finansowania tych przedsięwzięć 

1.1. Nadleśnictwo administrowało drogami leśnymi o łącznej długości 423,26 km, 
z  czego 124,25 km stanowiły drogi pożarowe. Przewidziana zarządzeniem nr 57 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 3 sierpnia 2015 r. ekspertyza 
docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa, w tym podział dróg leśnych na strategiczne 
i główne, zostanie wykonana przez Nadleśnictwo do 30 czerwca 2018 r. (w terminie 
wskazanym w tym zarządzeniu). 

(dowód: akta kontroli str. 4-7) 

1.2. W okresie objętym kontrolą dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej4, 
których właściwość miejscowa obejmowała teren Nadleśnictwa, uczestniczyły 
łącznie w czterech akcjach gaśniczych, podczas których nie stwierdzono 
niewłaściwego stanu dróg leśnych stanowiących dojazd do miejsc pożaru. Ponadto 
Nadleśnictwo było dwukrotnie kontrolowane przez Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Bartoszycach w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Kontrole 
te wykazały, że drogi i dojazdy pożarowe były przejezdne i oznakowane. 

(dowód: akta kontroli str. 71-103) 

1.3. W badanym okresie Nadleśnictwo nie planowało i nie realizowało budowy 
nowych dróg. Potrzeby rzeczowe w zakresie przebudowy oraz bieżącego 
utrzymania dróg leśnych były zgłaszane przez leśniczych w formie pisemnych 
wniosków, które następnie podlegały analizom i opiniowaniu przez Inżyniera 
Nadzoru Nadleśnictwa (wnioskowane zadania bieżącego utrzymania) lub przez 
trzyosobowy zespół ds. inwestycji drogowych (w zakresie przebudowy dróg). 
Ostateczne decyzje o zakwalifikowaniu dróg do objęcia ww. robotami, 
po zweryfikowaniu ww. wniosków, analiz i opinii, podejmował Nadleśniczy. Wyjaśnił 
on m.in., że podstawowymi kryteriami kwalifikowania dróg leśnych do przebudowy 
były: przygotowanie obszarów leśnych na wypadek klęsk żywiołowych, zapewnienie 
udostępnienia kompleksów leśnych o znacznych areałach dla potrzeb prowadzenia 
akcji ratowniczych (przebudowy dojazdów pożarowych), a także aspekt 
gospodarczy związany z zapewnieniem bieżącej i przyszłej realizacji zadań  
z zakresu pozyskania i wywozu drewna. Głównym kryterium kwalifikacji dróg 
leśnych do napraw w ramach bieżącego utrzymania były natomiast oceny 
leśniczych w kontekście przydatności dróg dla celów gospodarczych. 

(dowód: akta kontroli str. 8-16, 104-128) 

1.4. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki utrudnień w zakresie wywozu 
sprzedanego drewna skutkujące obowiązkiem zapłacenia przez Nadleśnictwo kar 
umownych odbiorcom drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20,22-23) 

1.5. Potrzeby finansowe Nadleśnictwa dotyczące przebudowy oraz bieżącego 
utrzymania dróg leśnych ujmowano w prowizoriach planów finansowo-
gospodarczych na podstawie szacunków opartych o kosztorysy inwestorskie, 
wykonane przez projektantów w ramach zleconych im prac projektowych. Nakłady 
ujęte w planach finansowo-gospodarczych szacowane były zaś na podstawie 
ww. kosztorysów zweryfikowanych o wyniki rozstrzygniętych zamówień publicznych 
na roboty budowlane, a także – w przypadku bieżącego utrzymania – o aktualne 
potrzeby i możliwości finansowe Nadleśnictwa. 

                                                      
4 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Według planu finansowo-gospodarczego (po zmianach) na 2014 r. nakłady (netto) 
na przebudowę dróg leśnych określono w wysokości 2.097,2 tys. zł, a koszty 
bieżącego ich utrzymania w kwocie 842,7 tys. zł. W kolejnych latach wynosiły  
one odpowiednio: 1.503.8 tys. zł i 815,6 tys. zł w 2015 r. oraz 1.160,7 tys. zł  
i 296,8 tys. zł w 2016 r. 

Wykonanie planów finansowo-gospodarczych w ww. zakresie wyniosło: 
− 2.103,1 tys. zł na przebudowę dróg leśnych (100,3% planu) oraz 815,2 tys. zł 

na bieżące utrzymanie dróg leśnych (96,7 %) w 2014 r., 
− 1.503,4 tys. zł na przebudowę (100,0 % planu) oraz 821,5 tys. zł na utrzymanie 

dróg leśnych (100,7 %) w 2015 r. 
Źródłami finasowania przebudowy dróg leśnych były środki własne Nadleśnictwa,  
z wyjątkiem przebudowy dojazdu pożarowego nr 9/4 w Leśnictwie Czarny Las, którą 
zrealizowano z udziałem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 (dalej: „PROW”) w wysokości 753,2 tys. zł netto (99,7% nakładów  
na realizację zadania)5. 

(dowód: akta kontroli str. 59-69, 194-237) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
obszarze. 

2. Przygotowanie przedsięwzięć w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 
leśnych 

2.1. Przewidziane w latach 2014-2015 roboty budowlane w zakresie przebudowy 
sześciu6 oraz bieżącego utrzymania 11 odcinków dróg leśnych7 zlecono 
wykonawcom na podstawie dziewięciu postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W czterech przypadkach jedynym 
kryterium wyboru oferty była oferowana cena, zaś w pozostałych pięciu – cena 
(85%) i okres udzielonej gwarancji (15%). Wyboru wykonawców robót dokonano 
zgodnie z wymogami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych8, 
tj. m.in. z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców. Umowy zawarte z wyłonionymi wykonawcami były zgodne z treścią 
złożonych ofert. 

W badanym okresie Nadleśnictwo wybrało ponadto wykonawców usług bieżącego 
utrzymania czterech odcinków dróg leśnych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań, 
których wartości szacunkowe nie przekraczały równowartości w złotych kwoty 
30 tys. euro. Łączna wartość tych zamówień wyniosła 393,1 tys. zł (193,8 tys. zł 
w 2014 r. oraz 199,3 tys. zł w 2015 r.). Analiza dokumentacji dwóch z tych 
postępowań (o łącznej wartości 210,9 tys. zł) wykazała, że zostały one 
przeprowadzone zgodnie z wymogami Zarządzenia Nadleśniczego9. Wywiązano się 
bowiem m.in. z określonych w nim wymogów w zakresie ustalenia wartości 
szacunkowej zamówień na podstawie kosztorysów inwestorskich, zapytania 
ofertowe skierowano do co najmniej trzech wykonawców i dokonano wyboru 
najkorzystniejszych ofert w oparciu o ustanowione kryterium ceny. Treść umów 
zawartych z wykonawcami była zgodna z treścią ofert i wzorami załączonymi 
do zapytań ofertowych. 

                                                      
5 Nakłady poniesione na te zadanie ze środków własnych wyniosły 2,4 tys. zł netto. 
6 W pięciu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7 W czterech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. 
8 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. 
9 Nr 7/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Pozostałe prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg leśnych obejmujące 
wyrównanie nawierzchni10, wycinkę krzaków, wykaszanie skarp rowów i poboczy 
Nadleśnictwo wykonało we własnym zakresie. W latach objętych kontrolą nie 
wystąpiły przypadki awarii dróg leśnych. 

(dowód: akta kontroli str. 8-16, 167, 183-190, 251-309, 363-414, 460-517, 577-628, 654-711, 738-
780, 802-842, 877-925, 958-1001,1038-1059, 1073-1084) 

2.2. Podstawę do sporządzenia programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących 
przebudowy dróg leśnych stanowił zakres rzeczowy przebudowy dróg leśnych 
wynikający m.in. z wniosków gospodarczych składanych przez leśniczych 
opiniowanych przez Inżyniera Nadzoru. Nadleśnictwo zleciło ponadto opracowanie 
przez projektantów dokumentacji projektowych planowanych do przebudowy dróg 
leśnych, obejmujących m.in. projekt wykonawczy branży drogowej, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz 
ocenę oddziaływania na środowisko. 

W ramach przygotowania inwestycji - przebudowy trzech dróg leśnych11 położonych 
na terenie Powiatu Lidzbarskiego, zgodnie z wymogiem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy  
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane12, Nadleśnictwo zgłosiło właściwemu miejscowo 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej13 zamiar wykonania tych robót, 
załączając do zgłoszeń m.in. szkice sytuacyjne, projekty wykonawcze  
i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. W jednym z trzech ww. przypadków14 Nadleśnictwo na podstawie 
wezwania ww. organu w wyznaczonym terminie uzupełniło dokumentację 
budowlaną. Złożone przez Nadleśnictwo zgłoszenia wraz załączonymi dokumentami 
przedstawiały pełny zakres rzeczowy planowanych inwestycji, a rozpatrujący 
je organ nie wniósł do nich sprzeciwu. Roboty budowlane objęte tymi zgłoszeniami 
rozpoczęto z zachowaniem trzydziestodniowego terminu na wniesienie sprzeciwu 
przewidzianego art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 21, 35-58, 238-250, 357-362, 455-459, 542-549, 555-572, 650-653) 

1. W przypadku trzech zadań polegających na przebudowie dróg leśnych15, 
Nadleśnictwo nie dokonało, wymaganego z art. 30 ust. 1 pkt 216 w zw. z art. 29 
ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej17.  

Według wyjaśnień Nadleśniczego oraz Specjalisty ds. technicznych zaniechanie 
wykonania tej czynności było celowe i wynikało z treści stanowiska Starostwa 
Powiatowego w Bartoszycach wyrażonego w jednym z zaświadczeń wydanych 
Nadleśnictwu w 2009 r. Podano w nim, że droga leśna nie podlega typowej 
procedurze prawno-budowlanej oraz że przebudowa dróg leśnych realizowana 
jest na podstawie Planu Urządzania Lasu. 

Zdaniem jednak Najwyższej Izby Kontroli, przed rozpoczęciem przebudowy dróg 
leśnych Nadleśnictwo powinno zgłosić zamiar prowadzenia robót w tym zakresie 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Jak wynika bowiem z art. 3 
pkt 1 w zw. z art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane drogi wzniesione z użyciem 
wyrobów budowlanych, niezależnie od ich przeznaczenia i miejsca położenia, 

                                                      
10 W 2014 r. przy użyciu własnej równiarki. 
11 Położonych w Leśnictwie Czarny Las (nr 9/4) i Franknowo (nr 11/5 i 11/6). 
12 Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. 
13 Staroście Powiatu Lidzbarskiego. 
14 Zgłoszenie dotyczące drogi leśnej w Leśnictwie Franknowo nr 11/6. 
15 Dwóch w Leśnictwie Sokołów o nr 38 i 38-1 (w 2015 r. o długości 1,6 km i 0,9 km) oraz jednej w Leśnictwie Graniczne 
(w 2014 r. o długości 2,7 km).  
16 Obecnie art. 30 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo budowlane. 
17 Starosty Powiatu Bartoszyckiego. 
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stanowią liniowe obiekty budowlane18. Tym samym zamiar prowadzenia robót 
budowlanych polegających na ich przebudowie podlega obowiązkowi 
zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-
budowlanej. Obowiązek dokonania takiego zgłoszenia został również opisany  
w „Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach”, wprowadzonych 
zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 19 marca 
2014 r. Ponadto, w piśmie z 2 czerwca 2015 r. Zastępca Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych wskazał na potrzebę każdorazowego dokonywania 
zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na remontach 
oraz przebudowach dróg leśnych, niezależnie od faktu przesłania przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej pisma odmownego w tym zakresie 
ze wskazaniem, że zgłaszane prace nie podlegają przepisom ustawy Prawo 
budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 56-58, 160-165, 168-169, 176-182, 1147-1149) 

2. Nadleśnictwo przystąpiło do realizacji i wykonało zadania utrzymaniowe 
na 15 odcinakach dróg leśnych19 bez uprzedniego zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót pomimo, że ich zakres przewidziany dokumentacją projektową 
obejmował m.in. mieszczącą się w pojęciu przebudowy (art. 3 pkt 7a ustawy 
Prawo budowlane) zmianę parametrów technicznych i użytkowych tych dróg. 
Zaprojektowane i zrealizowane roboty obejmowały bowiem wykonanie 
na istniejących gruntowych drogach leśnych miejscowo wzmocnionych 
kruszywem naturalnym, konstrukcji nawierzchni z użyciem wyrobów 
budowlanych takich jak kruszywo łamane o frakcji 0/31,5mm oraz 0/63mm. 
Ponadto w 12 przypadkach ułożono na całej długości drogi geowłókninę. Tym 
samym zmienione zostały niektóre parametry techniczne dróg, np. nacisk 
pojedynczej osi do 5t.  

Nadleśniczy w złożonym wyjaśnieniu podał, że w tej sprawie sugerował się 
opinią Specjalisty ds. technicznych zatrudnionego w Nadleśnictwie. Specjalista 
ten wyjaśnił, że z uwagi na niewielkie odcinki dróg objęte bieżącym 
utrzymaniem prace te nie zostały zakwalifikowane jako przebudowa, 
a wbudowanie geowłókniny w korpus tych dróg miało na celu wzmocnienie ich 
konstrukcji i separację rodzimego podłoża gruntowego od nowo wykonanych 
warstw konstrukcyjnych jezdni. 

(dowód: akta kontroli str. 24-29, 35-44, 160-166,168-169) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli niewielka długość odcinków dróg leśnych, 
które poddano robotom budowlanym nie zwalniała jednak Nadleśnictwa  
z obowiązku zgłoszenia zamiaru ich wykonania właściwemu organowi. 
O istnieniu takiego obowiązku przesądza bowiem nie skala, a charakter robót, 
który w tych przypadkach zgodnie z dokumentacją projektową, obejmował 
wbudowanie w istniejące obiekty wyrobów budowlanych. Skutkowało to zmianą 
parametrów użytkowych i technicznych tych dróg leśnych, a co za tym stanowiło 
przebudowę podlegającą obowiązkowi zgłoszenia. 

                                                      
18 W stanie prawnym sprzed 28 czerwca 2015 r. drogą był obiekt liniowy, którego charakterystycznym parametrem jest 
długość, będący jednocześnie budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
co wyczerpuje definicję obiektu budowlanego.  
19 Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Obrębie Leśnym Bartniki w 2014 r. w Leśnictwach: Górzyste oddz. 314, Rogóż oddz. 36, 
Kamieniec oddz. 236, 243; Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Obrębie Leśnym Sępopol w 2014 r. w Leśnictwach: Zarzecze 
oddz. 118, Łosi Dwór oddz. 203, Łosi Dwór oddz. 205, 206, 209, Sokołów oddz. 300, 301; Bieżące utrzymanie dróg leśnych 
w Leśnictwach Graniczne (oddz. 1, 2, 3, 4) i Łosi Dwór (oddz. 198, 197, 194, 193) w 2015 r.;  Bieżące utrzymanie dróg leśnych 
w Leśnictwach Górzyste (oddz. 347) i Czarny Las (oddz. 154, 155) w 2015 r.; Bieżące utrzymanie drogi leśnej w Leśnictwie 
Górzyste (oddz. 308j 308j,k,l/311a, 312a/311a,d) w 2014 r.; Bieżące utrzymanie drogi leśnej w Leśnictwie Graniczne (oddz. 
12c,d) w 2014 r.; Bieżące utrzymanie drogi leśnej w Leśnictwie Franknowo (oddz. 314-309) w 2015 r.; Bieżące utrzymanie 
drogi leśnej w Leśnictwie Dąbrówka (oddz. 179, 173, 174, 180) w 2015 r. 
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2.3. W umowach na przebudowę i bieżące utrzymanie dróg leśnych, zawartych 
z wykonawcami, interesy Nadleśnictwa zabezpieczono m.in. poprzez ustanowienie: 
− kar umownych za zwłokę w wykonaniu umów oraz usunięciu stwierdzonych 

wad, 
− zabezpieczania należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia, 
− gwarancji na okres od 36 do 120 miesięcy.  

(dowód: akta kontroli str. 30-33) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Nadleśnictwa w zbadanym obszarze.  

3. Realizacja  zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg leśnych 
oraz nadzór nad wykonaniem tych robót 

3.1.1. Zakończone zadania dotyczące przebudowy i bieżącego utrzymania dróg 
leśnych zostały zrealizowane w pełnym zakresie przewidzianym umowami przy  
zachowaniu umownych terminów ich realizacji. 

W dwóch przypadkach w trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność 
wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych. I tak, przy 
przebudowie dojazdu pożarowego nr 9/4 w Leśnictwie Czarny Las, Nadleśnictwo 
po konsultacji z projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego (dalej: 
„inspektor”) wyraziło zgodę na propozycję wykonawcy dotyczącą zmian 
w konstrukcji jezdni. Uzasadnione to było w szczególności innymi zastanymi 
warunkami gruntowymi niż zakładała to dokumentacja projektowa. Zmiana 
ta poprawiła trwałość drogi, a nie wpłynęła na zwiększenie wartości robót. Druga 
zmiana wprowadzona przy przebudowie dojazdu pożarowego nr 11/5 w Leśnictwie 
Franknowo, dotyczyła wyeliminowania zastoisk wody w rowach odwadniających. 
W jej rezultacie zmieniono lokalizację czterech przepustów, co poprawiło 
odwodnienie obiektu i nie zmieniło wynagrodzenia wykonawcy. 

 (dowód: akta kontroli str. 310-347, 415-443, 518-541, 629-637, 712-715, 781-801, 843-876, 926-
957, 1002-1037, 1060-1071, 1085-1096) 

3.1.3. W 2014 r. prace utrzymaniowe równiarką własną Nadleśnictwa wykonał 
pracownik zatrudniony w Nadleśnictwie. Działania były nadzorowane i odbierane 
przez leśniczych lub podleśniczych. 

 (dowód: akta kontroli str. 8, 17) 

3.2. Nadleśnictwo w przypadku wszystkich zbadanych zadań, tj. sześciu związanych 
z przebudową dróg oraz bieżącym utrzymaniem 15 odcinków dróg leśnych, 
w ramach kompleksowej obsługi inwestorskiej, zleciło nadzór nad realizacją robót 
osobom posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji ww. zadań m.in. oceniali 
jakość wykonanych robót, protokolarnie potwierdzali wykonanie robót zanikających 
oraz dokonywali odbiorów częściowych i końcowych. Ponadto w ramach zadań 
zleconych na podstawie rozstrzygniętych zamówień publicznych (przetargów 
nieograniczonych) przebieg realizacji robót dokumentowano w dziennikach budowy 
założonych przez Nadleśnictwo. Pracę inspektorów nadzoru inwestorskiego 
koordynował wyznaczony pracownik Nadleśnictwa.   

(dowód: akta kontroli str. 192-193, 322-327,348-356, 440-454, 533-541, 550-554,638-649, 714-725, 
796-801, 871-876, 941-947, 1034-1037,) 

Działania nadzorcze inspektorów zapewniły prawidłową realizację robót 
przewidzianych umowami z wykonawcami przebudów i bieżącego utrzymania dróg 
leśnych. W przypadku dwóch dróg podlegających bieżącemu utrzymaniu w 2015 r. 
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(w Leśnictwie Czarny Las oraz Górzyste) Inspektor nakazał „poprawienie źle 
wykonanej górnej warstwy konstrukcji nawierzchni”. Również Komisja odbiorowa 
(dalej: „Komisja”) podczas odbioru końcowego ww. dróg przerwała czynności 
odbiorowe ze względu na niekompletność wykonanych prac, tj. „brak górnej 
nawierzchni drogi”. Prace w tym zakresie zostały zrealizowane i odebrane przed 
umownym terminem zakończenia robót. 

(dowód: akta kontroli str. 926-957) 

3.3. W badanym okresie w Nadleśnictwie przebudowano cztery drogi20, zaś dwie21 
były w trakcie przebudowy. Utwardzona nawierzchnia przebudowanych  
ww. czterech dróg wykonana została z użyciem wyrobów budowlanych, 
tj. m.in. kruszyw łamanych o frakcji 0/31,5mm oraz 0/63mm, a także z użyciem 
geowłókniny w konstrukcji ich nawierzchni. Dla każdej z tych dróg, zgodnie z art. 64 
ust. 1 ustawy Praw budowlane, zostały założone książki obiektu budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 8-10, 35-44) 

W przypadku jednej drogi leśnej22 przebudowanej w badanym okresie, 
eksploatowanej od 10 października 2014 r., Nadleśnictwo do 20 lipca 2016 r., wbrew 
wymogowi art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, nie przeprowadziło 
okresowej - rocznej kontroli jej stanu technicznego. 

Według wyjaśnień Nadleśniczego przeprowadzenie takiej kontroli było 
nieuzasadnione ekonomicznie, ponieważ droga ta jest objęta gwarancją wykonawcy 
do października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 9-10, 45-55,150-159, 168-175) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo budowlane, obowiązek poddawania kontroli obiektów budowlanych 
ciąży na ich właścicielu lub zarządcy w całym okresie ich użytkowania. Nie ma 
zatem znaczenia dla istnienia tego obowiązku fakt udzielonej gwarancji na roboty 
budowlane. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność Nadleśnictwa w zbadanym obszarze. 

4. Dokonywanie rozliczeń z wykonawcami zleconych prac w zakresie 
przebudowy i utrzymania dróg leśnych, w tym egzekwowanie pełnej 
realizacji zleconych zadań i napraw gwarancyjnych 

Zrealizowane zadania przebudowy i bieżącego utrzymania dróg leśnych zostały 
rozliczone zgodnie z postanowieniami zawartych umów. Przy realizacji ośmiu 
z dziewięciu23 umów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych 
ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, Komisja dokonała odbiorów 
częściowych oraz końcowych. W odbiorach tych uczestniczyli m.in. pracownicy 
Nadleśnictwa, inspektor, projektant oraz przedstawiciele wykonawcy. Wykonano 
ponadto odkrywki kontrolne mające na celu weryfikację zgodności wykonanej 
konstrukcji dróg z dokumentacją projektową. Prace zanikowe w toku ich realizacji 
były zgłaszane inspektorowi, który dokonywał ich odbioru odnotowując  
to w dzienniku budowy oraz sporządzając protokoły odbioru robót 
zanikających/ulegających zakryciu.  

                                                      
20 Dojazd pożarowy nr: 9/4 w Leśnictwie Czarny Las, Droga w Leśnictwie Graniczne oddz. 50; 49/50; 50/53; 53; 54, droga 
leśna nr 38 i nr 38-1 w Leśnictwie Sokołów. 
21 Dwa dojazdy pożarowe nr 11/5 i 11/6 w Leśnictwie Franknowo w 2016 r. były w trakcie realizacji. 
22 Dojazd pożarowy nr: 9/4 w Leśnictwie Czarny Las. 
23 Realizacja dziewiątej umowy została rozpoczęta 10 maja 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

W jednym przypadku24, podczas odbioru stwierdzono nieistotne usterki pozwalające 
na dokonanie tego odbioru, zaś w dwóch innych przypadkach25 Komisja przerwała 
czynności odbiorowe stwierdzając, że nie został wykonany cały zakres prac 
przewidzianych umową. Wszystkie ww. usterki nieistotne zostały usunięte, a  prace 
zrealizowane, co zostało potwierdzone przez Komisję.  

Dokonane przez Nadleśnictwo płatności odpowiadały kwotom określonym  
w zawartych umowach z wykonawcami. I tak, łączna wartość wszystkich 
zaplanowanych płatności26 wynosiła 5.749,6 tys. zł, zaś dokonane płatności 
wyniosły 5.749,3 tys. zł. Nie wystąpiły przypadki skutkujące naliczeniem 
wykonawcom kar umownych. Płatności częściowe i końcowe zostały wykonane 
zgodnie z postanowieniami umów, tj. w terminie 14 i 30 dni od dnia doręczenia 
faktury. 

W okresie gwarancji i rękojmi nie przeprowadzono przeglądów wykonanych robót. 
Nadleśnictwo przed upływem terminu udzielonych gwarancji zarządzi ostateczny 
pogwarancyjny odbiór robót. 

(dowód: akta kontroli str. 30-34, 70, 193, 339-345, 419-439, 520-532, 631-635, 787-795, 850-870, 
931-940, 1011-1033, 1064-1072, 1088-1098, ) 

Rozliczenie zadania przebudowy dojazdu pożarowego nr 9/4 w Leśnictwie Czarny 
Las w ramach PROW dokonano zgodnie z warunkami umowy o dofinasowanie 
(po zmianach), tj. w szczególności: 
− wniosek o płatność złożony został w wymaganym terminie, 
− kwota wnioskowanej pomocy była tożsama z kwotą określoną w umowie, 
− przyznana kwota środków do wypłaty 753,2 tys. zł obejmowała jedynie koszty 

kwalifikowane zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 70, 194-237) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

5. Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięć związanych 
z przebudową i utrzymaniem dróg leśnych 

5.1. W badanym okresie przebudowanych zostało łącznie 7,3 km dróg leśnych 
(1,7% długości wszystkich dróg leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo)  
o wartości 3.764,2 tys. zł, zaś pracom utrzymaniowym o łącznej wartości 
1.701,6 tys. zł poddano: 111,5 km  (26,3%) dróg leśnych w 2014 r.; 75,5 km (17,8%) 
w 2015 r. oraz 38,3 km (9,0%) w 2016 r. (do 31 maja). 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

5.2. Po zakończeniu każdej przebudowy Nadleśnictwo otrzymało od wykonawców 
dokumentację powykonawczą w postaci operatu kolaudacyjnego, który zawierał 
m.in. protokoły odbioru prac zanikających, dziennik budowy, oświadczenia 
kierownika budowy i dokumentację fotograficzną. 

(dowód: akta kontroli str. 1050) 

5.3. Roboty zrealizowane w ramach przebudowy czterech dróg leśnych27 
i bieżącego utrzymania 11 odcinków dróg leśnych28, związane były m.in. 

                                                      
24 Droga leśna nr 38 i nr 38-1 w Leśnictwie Sokołów. 
25 Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Leśnictwie Górzyste i Czarny Las w 2015 r. 
26 Nie uwzględniono płatności końcowych umów będących w toku realizacji, tj. przebudowy dojazdów pożarowych nr 11/5 
i 11/6 w Leśnictwie Franknowo. 
27 Dojazd pożarowy nr 9/4 w Leśnictwie Czarny Las, Droga w Leśnictwie Graniczne oddz. 50; 49/50; 50/53; 53; 54, droga 
leśna nr 38 w Leśnictwie Sokołów i droga leśna nr 38-1 w Leśnictwie Sokołów. Dwa dojazdy pożarowe nr 11/5 i 11/6 
w Leśnictwie Franknowo w 2016 r. były w trakcie realizacji. 
28 Wykonane na podstawie umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych ze stosowaniem ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
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z planowanym pozyskaniem drewna w Leśnictwach, w których drogi te się znajdują. 
W badanym okresie z terenów leśnych obsługiwanych przez drogi leśne poddane  
ww. przebudowom pozyskano ok. 4,7 tys. m3 drewna (o wartości 907,1 tys. zł 
brutto), zaś z terenów obsługiwanych przez drogi poddane bieżącemu utrzymaniu – 
16,9 tys. m3 (o wartości 3.275,0 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 726-737) 

5.4. Przeprowadzone oględziny pięciu dróg leśnych29 wykazały m.in., że drogi 
te były przejezdne, ich nawierzchnia była równa, szerokość korony nasypu 
stanowiącego jezdnię wraz z poboczami wynosiła od 5,0m do 6,0m. Górna warstwa 
nawierzchni tych dróg wykonana była z mieszanki kruszyw łamanych. Drogi 
te posiadały wszystkie elementy przewidziane dokumentacją projektową. 
Stwierdzone w toku oględzin usterki w postaci spowodowanych opadami deszczu 
ubytków nawierzchni dróg leśnych, zostały w toku kontroli zgłoszone przez 
Nadleśnictwo wykonawcom w ramach uprawnień gwarancyjnych. 

Drogi poddane oględzinom posiadały stosowne oznakowanie, tj. m.in. informację 
o zakazie wstępu z powodu uszkodzenia drzewostanu (drogi w Leśnictwach 
Graniczne oraz Sokołów), znakami drogowymi B1 - zakaz ruchu w obu kierunkach, 
oraz B33 - ograniczenie prędkości do 30 km/h (dojazd pożarowy w Leśnictwie 
Czarny Las). 

(dowód: akta kontroli str. 1097-1118) 

5.5. Nadleśnictwo egzekwowało zakazy poruszania się po lesie (m.in. pojazdami 
silnikowymi), o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach30. W okresie objętym kontrolą z tytułu nieuprawnionego wjazdu na drogi 
leśne31 na kierowców nałożono: siedem grzywien na łączną kwotę  
0,4 tys. zł w 2014 r., 17 grzywien na kwotę 1,2 tys. zł w 2015 r., oraz - pięć grzywien 
– 0,3 tys. zł w 2016 r. (do 31 maja). 

(dowód: akta kontroli str. 1119) 

5.6. W badanym okresie Nadleśnictwo za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie (dalej: „Dyrektor RDLP”), na podstawie art. 39a 
ww. ustawy o lasach ustanowiło trzy odpłatne32 służebności dróg polegające 
na prawie przejścia i przejazdu osób. W kwietniu 2016 r. jedna z tych dróg za zgodą 
Dyrektora RDLP, na podstawie art. 38e ww. ustawy, została przekazana Gminie 
Bartoszyce.33  

(dowód: akta kontroli str. 1120-1145) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
 
IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli34, wnosi o: 

1. Zgłaszanie organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru 
wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie dróg leśnych. 

                                                      
29 Dwie drogi w Leśnictwie Graniczne w oddz. 1, 2, 3, 4 oraz w oddz. 41; 50; 49/50; 50/53; 53; 54, dwie drogi w Leśnictwie 
Sokołów nr 38 i 38-1 oraz Dojazd pożarowy nr: 9/4 w Leśnictwie Czarny Las. 
30 Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, ze zm. 
31 na podstawie art. 161 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). 
32 Dwie w kwocie 50 zł brutto rocznie i jedna – 80 zł brutto. 
33 Dokonano zamiany dróg z dopłatą 1.036,00 zł na rzecz Nadleśnictwa. 
34 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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2. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, 
tj. drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 9/4 w Leśnictwie Czarny Las. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Olsztyn, dnia      sierpnia 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  

Bartosz Kościukiewicz 
starszy inspektor kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 
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