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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 Waldemar Żarnoch, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/56/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2)  

Jednostka 

kontrolowana 
Nadleśnictwo Orneta, ul. 1 Maja 26, 11-130 Orneta (dalej: „Nadleśnictwo”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Piotr Matusik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Orneta (dalej: „Nadleśniczy”) 

 

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 m.in. planowane pozyskanie drewna  
oraz terminową realizację jego wywozu, 

− 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 również na poprawę warunków transportowych na 
drogach leśnych w Nadleśnictwie.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

− realizacji niektórych robót budowlanych na drogach leśnych, bez zgłoszenia 
zamiaru ich wykonania organowi administracji architektoniczno-budowlanej,  

− niewywiązania się z obowiązku niezwłocznego zamieszczenia ogłoszenia  
o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: 
„BZP”). 

                                                      
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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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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. Długość sieci dróg leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo wynosiła  
892 km, w tym 175,6 km stanowiły dojazdy pożarowe. Nadleśnictwo nie posiadało 
podziału na drogi strategiczne i główne. Podział ten zgodnie z zarządzeniem nr 57 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 3 sierpnia 2015 r. ma zostać 
wykonany w ramach ekspertyzy docelowej sieci drogowej wg „Instrukcji 
wyznaczenia docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa” do 31 grudnia 2019 r. 
Nadleśnictwo w marcu 2016 r. zadeklarowało Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie wykonanie ekspertyzy drogowej do końca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-9) 
1.2. W okresie objętym kontrolą Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Lidzbarku Warmińskim uczestniczyła łącznie w czterech akcjach gaśniczych na 
obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo, podczas których nie stwierdzono 
niewłaściwego stanu dróg leśnych stanowiących dojazd do miejsc pożaru. Ponadto 
stan tych dróg i dojazdów pożarowych był pięciokrotnie kontrolowany w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  
w Lidzbarku Warmińskim oraz w Braniewie. W jednym przypadku kontrola wykazała, 
że część tablic w Leśnictwie Taftowo kwalifikowała się do naprawy i wymiany. 
Zalecenia w tym zakresie Nadleśnictwo wykonało w całości. W pozostałych 
przypadkach kontrole wykazały przejezdność i prawidłowe oznakowanie dróg oraz  
dojazdów pożarowych. 

(dowód: akta kontroli str. 10-45) 
1.3. Potrzeby w zakresie budowy, przebudowy oraz bieżącego utrzymania dróg na 
terenie Nadleśnictwa były zgłaszane przez leśniczych, którzy informowali w formie 
notatek służbowych o potrzebie zapewnienia wywozu drewna z poszczególnych 
części leśnictw oraz złym stanie nawierzchni dróg. Były one następnie analizowane  
i opiniowane przez specjalistę ds. budowlanych w Nadleśnictwie, który weryfikował 
zgłoszone odcinki do prac inwestycyjnych na drogach leśnych oraz związanych z ich 
utrzymaniem. Ostateczne decyzje o zakwalifikowaniu dróg do objęcia ww. robotami,  
podejmował Nadleśniczy z uwzględnieniem zakresu rzeczowego planowanych prac 
oraz posiadanych środków finansowych. 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. 46) 
W badanym okresie Nadleśnictwo zaplanowało do realizacji trzy zadania,  
tj. „przebudowę i odbudowę leśnej drogi przeciwpożarowej położonej na terenie 
Leśnictwa Bażyny”3 oraz dwa przedsięwzięcia obejmujące roboty budowalne 
dotyczące dróg leśnych i przepustów, w ramach bieżącego utrzymania tych dróg. 
Wykonanie tych zadań było uzasadnione prowadzeniem gospodarki leśnej  
w Nadleśnictwie. 
                      (dowód: akta kontroli str. 47-60) 

                                                      
3 Dalej – przebudowy leśnej drogi przeciwpożarowej. 
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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. 61-62) 
1.5. Potrzeby finansowe Nadleśnictwa dotyczące przebudowy oraz bieżącego 
utrzymania dróg leśnych ujmowano w planach finansowo-gospodarczych  
na podstawie szacunków opartych o kosztorysy inwestorskie, sporządzone przez 
pracownika Nadleśnictwa (specjalisty ds. budowlanych) w ramach powierzonych mu 
obowiązków. Nakłady ujęte w tych planach 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.  

Według ww. planów4 (po zmianach) w 2014 r. nakłady na przebudowę dróg leśnych 
określono w wysokości 770,0 tys. zł, a na bieżące ich utrzymania w kwocie  
197,3 tys. zł. W 2015 r. zaplanowano 50 tys. zł (wyłącznie na bieżące utrzymanie 
tych dróg), zaś w planie na 2016 r. nie przewidziano żadnych środków na drogi.  
W 2014 r. na przebudowę dróg leśnych wydatkowano 772,6 tys. zł (100,3% planu) 
oraz 198,4 tys. zł (100,6% planu) na bieżące ich utrzymanie. W 2015 r. na bieżące 
utrzymanie dróg wydatkowano 158,2 tys. zł (316,4% planu) oraz 128,8 tys. zł 
nieplanowanych na przebudowę dróg w ramach środków uzyskanych z odpisów 
amortyzacyjnych i nadwyżki kapitału obrotowego Nadleśnictwa. 

                      (dowód: akta kontroli str. 63-75) 
Źródłami finasowania ww. zadań były wyłącznie środki własne Nadleśnictwa.  
Nadleśniczy wyjaśnił m.in., że prace związane z utrzymaniem dróg leśnych 
Nadleśnictwa nie kwalifikowały się od uzyskania dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. Pierwszeństwo z uzyskaniu tych środków zostało przyznane 
inwestycjom dotyczącym obszarów, na których wystąpiły klęski żywiołowe oraz 
terenów zaliczonych do najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego, których nie 
odnotowano w Nadleśnictwie. 
                        (dowód: akta kontroli str. 64, 76-89) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
obszarze. 

2. Przygotowanie przedsięwzięć w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 
leśnych 

2.1. Roboty budowlane w zakresie przebudowy jednej drogi przeciwpożarowej oraz 
bieżącego utrzymania dziewięciu odcinków dróg leśnych zlecono wykonawcom na 
podstawie trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego. W dwóch przypadkach jedynym kryterium wyboru 
oferty była cena (100%), zaś w pozostałym – cena (95%) i okres udzielonej 
gwarancji na wykonane roboty (5%). Wyboru wykonawców robót dokonano zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5, 
tj. m.in. z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców. Umowy zawarte z wykonawcami wyłonionymi w wyniku rozstrzygnięć 
ww. postępowań odpowiadały swoją treścią złożonym ofertom, a także wzorom tych 
umów stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

                      (dowód: akta kontroli str. 90-201) 
W 2014 r. Nadleśnictwo zleciło ponadto usługę bieżącego utrzymania 10 odcinków 
dróg leśnych, poprzez wykonanie ich profilowania równiarką. Wyboru wykonawcy 
                                                      
4 Plany finansowo-gospodarcze Nadleśnictwa zawierają kwoty netto. 
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej: „ustawa Pzp”. 
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dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego wartość szacunkowa 
nie przekraczała równowartości w złotych kwoty 30 tys. euro. Łączna wartość tego 
zamówienia wyniosła 45,9 tys. zł. Analiza dokumentacji tego postępowania 
wykazała m.in., że wywiązano się z wymogów dotyczących ustalenia wartości 
szacunkowej zamówień na podstawie kosztorysu inwestorskiego, a także zapytanie 
ofertowe skierowano do trzech wykonawców oraz sporządzano dokumentację  
z wykonanych czynności, stosownie do zapisów określonych w § 5 regulaminu 
wewnętrznego udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie6. W wyznaczonym 
terminie wpłynęła jedna oferta o wartości przekraczającej kwotę przeznaczoną na 
realizację zamówienia, w związku z czym odstąpiono od zawarcia umowy. 
Ostatecznie Nadleśnictwo udzieliło zamówienia po negocjacjach z jednym 
wykonawcą, po przedstawieniu uzasadnienia i uzyskaniu zgody Dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, zgodnie z § 5 pkt 16 ww. 
regulaminu.  
W badanym okresie Nadleśnictwo nie prowadziło przedsięwzięć inwestycyjnych 
dotyczących budowy nowych dróg leśnych. W okresie tym nie wystąpiły również 
przypadki awarii tych dróg. 
                    (dowód: akta kontroli str. 202-224) 

Stwierdzono, że po zawarciu umowy z wykonawcą zadania dotyczącego 
przebudowy drogi przeciwpożarowej, Nadleśnictwo nie wywiązało się z obowiązku 
niezwłocznego zamieszczenia w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
publicznego, wymaganego art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Nadleśniczy wyjaśnił, że 
wynikało to z przeoczenia. 

Odnotowania wymaga, że ogłoszenie takie skierowano do publikacji jeszcze  
w czasie trwania kontroli NIK (w dniu 16 sierpnia 2016 r.), tj. po upływie ponad  
2,5 roku od zawarcia umowy z wykonawcą zadania.   

                  (dowód: akta kontroli str. 47-48, 76-89, 225-227) 

2.2. Realizowany w badanym okresie zakres rzeczowy przebudowy i bieżącego 
utrzymania dróg leśnych wynikał z potrzeb zgłaszanych przez leśniczych, 
zatwierdzanych przez Nadleśniczego. Stanowiło to podstawę do sporządzenia 
przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich oraz programu funkcjonalno-
użytkowego dotyczącego przebudowy leśnej drogi przeciwpożarowej. Nadleśnictwo 
zapewniło we własnym zakresie opracowanie ww. dokumentacji, w tym również 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  
                        (dowód: akta kontroli str. 49-60, 228-299) 
Przedmiotem zamówienia przebudowy leśnej drogi przeciwpożarowej było jej 
zaprojektowanie, w tym sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego wraz  
z uzyskaniem przez wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
Przed rozpoczęciem prac uzyskano wymaganą decyzję o pozwoleniu na budowę7, 
zgodnie z wymogiem art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane8. 
Podstawą wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę była m.in. realizacja 
przedsięwzięcia na obszarze „Natura 2000” i wymóg przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, stosownie do zapisów art. 29 ust. 3 ww. ustawy.  
W pozwoleniu na budowę zawarto warunek ustanowienia kierownika budowy wraz  
z obowiązkiem prowadzenia przez niego dziennika budowy oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego, a także warunek zawiadomienia właściwego organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym 
terminem przystąpienia do użytkowania. Do wniosku o wydanie tego pozwolenia 
                                                      
6 Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Orneta nr 33/2010 z 1 lipca 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień  
w Nadleśnictwie Orneta, zmienionym aneksem nr 1 z 21 kwietnia 2014 r. 
7 Decyzja nr Or/289/2014 Starosty Powiatu Lidzbarskiego z 21 października 2014 r. 
8 Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. 
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dołączono wszystkie wymagane dokumenty, tj. m.in. projekt budowlany, uzyskaną 
decyzję Burmistrza Ornety o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy 
przedmiotowej drogi oraz oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. Złożony przez Nadleśnictwo wniosek wraz załączonymi 
dokumentami przedstawiał pełny zakres rzeczowy planowanej inwestycji,  
a rozpatrujący je organ nie wniósł do nich sprzeciwu.  
Roboty budowlane objęte tym pozwoleniem rozpoczęto po uprawomocnieniu się 
decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. 24 listopada 2014 r. Stosownie do zapisów ww. 
decyzji ustanowiono kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego 
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z art. 41 ust. 4 
ustawy Prawo budowlane na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych 
zawiadomiono właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie ich 
rozpoczęcia. 
                    (dowód: akta kontroli str. 90-113, 300-352) 
2.3. W zawartych z wykonawcami umowach na przebudowę i bieżące utrzymanie 
dróg leśnych, interesy Nadleśnictwa zabezpieczono m.in. poprzez ustanowienie: 

− kar umownych za zwłokę w wykonaniu umów oraz usunięciu stwierdzonych 
wad, 

− zabezpieczania należytego wykonania umowy w wysokości od 3% do 5% 
wartości wynagrodzenia, 

− gwarancji na okres od 36 do 60 miesięcy.  

W przypadku zadań bieżącego utrzymania dróg leśnych za wykonanie przedmiotu 
umowy ustalano wynagrodzenie kosztorysowe, zależne od zakresu rzeczowego 
wykonanych robót, którego wysokość miała zostać określona w kosztorysie 
powykonawczym sporządzonym po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót. 
Wykonawcy przebudowy leśnej drogi przeciwpożarowej przysługiwało zaś 
wynagrodzenie ryczałtowe, zawierające wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  

(dowód: akta kontroli str. 353-395) 
W latach 2014 – 2015 Nadleśnictwo przystąpiło do realizacji i wykonało roboty 
budowlane związane z utrzymaniem dwóch9, spośród 10 odcinków dróg leśnych bez 
uprzedniego zgłoszenia zamiaru wykonania tych robót pomimo, że ich zakres 
przewidziany dokumentacją przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego 
obejmował m.in. mieszczącą się w pojęciu przebudowy (art. 3 pkt 7a ustawy Prawo 
budowlane) zmianę parametrów technicznych i użytkowych tych dróg. Zaplanowane 
i zrealizowane roboty budowalne dotyczyły wykonania na istniejących gruntowych 
drogach, miejscowo wzmocnionych kruszywem naturalnym, konstrukcji nawierzchni 
z użyciem wyrobów budowlanych takich jak cement w 2014 r. (na jednej drodze  
o długości 75 m), czy geowłókniny w 2015 r. (na drugiej drodze o długości 70 m). 
Rodzaj tych robót stanowił więc ich przebudowę podlegającą obowiązkowi 
zgłoszenia, wymaganego art. 30 ust. 1 pkt 210 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 12 ww. 
ustawy. 

Według wyjaśnień specjalisty ds. budowlanych Nadleśnictwa zastosowanie warstwy 
wzmacniającej z geowłókniny oraz cementu stanowiły jedynie niewielkie, punktowe 
odcinki w odniesieniu do całej długości dróg w ramach realizowanych zadań. 
Nadleśniczy w złożonym wyjaśnieniu podał m.in., że planując i prowadząc działania 
związane z utrzymaniem dróg leśnych kierowano się posiadanymi dokumentami, 
wyrokami i uzyskanymi opiniami, w tym głównie wydziału architektoniczno – 

                                                      
9 Odbudowa odcinka drogi w oddz. 99 w Leśnictwie Komasy w 2014 r. oraz odbudowa przejazdu w oddz.38b w Leśnictwie 
Białobór w 2015 r. 
10 Obecnie art. 30 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo budowlane. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

7 

budowlanego Starostwa Powiatowego w Braniewie, wyrażonego w jednym  
z zaświadczeń wydanych Nadleśnictwu Bartoszyce 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. 
Dodał również, że wydział Starostwa Powiatowego w Braniewie poinformował 
pracowników Nadleśnictwa, że nie można zgłosić prac związanych z bieżącym 
utrzymaniem lub przebudową dróg leśnych, które nie są zainwentaryzowane jako 
budowle na mapach ewidencyjnych/zasadniczych, gdyż wg. prawa nie są one 
budowlami. Tylko obiekty wydzielone geodezyjnie mogą podlegać zgłoszeniu 
zamiaru wykonania prac budowlanych. W rozumieniu przepisów budowlą nie jest 
szlak zrywkowy będący jedynie szlakiem technologicznym w lesie. Nadleśniczy 
wskazał ponadto, że drogi leśne nie są obiektami budowlanymi tylko lasem oraz nie 
są wyodrębnione geodezyjnie, a także, że zastosowane w pracach materiały 
budowalne pełniły funkcję separacyjną i wzmacniającą i mogły być używane  
w bieżącej konserwacji dróg leśnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 76-89, 228-278, 322, 396-472, 623) 

NIK przyjmuje ww. wyjaśnienia, że roboty na znacznej długości odcinków objętych 
zadaniem utrzymania dróg w Nadleśnictwie nie wymagały zgłoszenia organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej. Nie podziela jednak stanowiska, że 
długość odcinków, które fatycznie przebudowano zwalniała z obowiązku dokonania 
takiego zgłoszenia. O istnieniu takiego obowiązku przesądza bowiem nie skala,  
a charakter robót, który w tych przypadkach zgodnie z dokumentacją przedmiaru 
robót, obejmował wbudowanie w istniejące obiekty wyrobów budowlanych. 
Skutkowało to zmianą parametrów użytkowych i technicznych odcinków dróg 
(wytrzymałości mechanicznej ich konstrukcji), więc stanowiło ich przebudowę 
podlegającą obowiązkowi zgłoszenia. Jak wynika bowiem z art. 3 pkt 1 w zw. z art. 3 
pkt 3a ustawy Prawo budowlane drogi wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych 
stanowią liniowe obiekty budowlane11, niezależnie od ich przeznaczenia i miejsca 
położenia. Ponadto, na drogach tych znajdowały się już inne wyroby budowlane,  
tj. przepusty, a przez to stanowiły obiekt budowlany (budowlę) w rozumieniu art. 3 
pkt 1 ww. ustawy, który zgodnie z art. 62 tej ustawy podlegać powinien okresowym 
kontrolom stanu technicznego. 
Obowiązek zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych został również ujęty 
w „Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach”, wprowadzonych 
zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 
2014 r. 

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. Zlecone zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy i bieżącego utrzymania 
dróg leśnych realizowane były zgodnie z postanowieniami zawartych umów  
w zakresie terminów zakończenia poszczególnych etapów, zgodnie z ustalonymi 
harmonogramami robót. W jednym przypadku w trakcie realizacji zadania 
przebudowy leśnej drogi przeciwpożarowej aneksem do umowy z wykonawcą 
wydłużono termin realizacji zadania z 31 października 2014 r. do 19 grudnia 2014 r. 
w związku z wnioskiem wykonawcy dotyczącym opóźnienia realizacji robót z uwagi 
na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i prowadzenia 

                                                      
11 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.  
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części zadań poza okresem wegetacji i funkcjonowania roślin oraz zwierząt na tym 
obszarze. Stosownie do zapisów umowy z wykonawcą, Nadleśnictwo przewidziało 
możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  

(dowód: akta kontroli str. 349-492) 

Dwa zadania inwestycyjne dotyczące ww. przebudowy oraz bieżącego utrzymania 
dróg leśnych w 2014 r. wykonane zostały w pełnym zakresie. W przypadku zaś 
zadania bieżącego utrzymania dróg leśnych w 2015 r. nie wykonano niektórych 
zaplanowanych robót, obejmujących cztery odcinki dróg w trzech leśnictwach12 oraz 
zmieniono grubości warstw podbudowy konstrukcji dróg leśnych (np. z 40 cm na 20 
cm). Brak możliwości wykonania tych robót był uzasadniony wskazanym przez 
wykonawcę m.in. obsypywaniem się krawędzi dróg z uwagi na zaplanowaną 
grubszą ich konstrukcję i brak możliwości wykonania rowów przydrożnych oraz 
trudnymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto, w jednym przypadku w trakcie 
realizacji robót wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w zamówieniu 
podstawowym. I tak, przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z profilowaniem 
podłoża i wykonywaniem rowów drogi leśnej w leśnictwie Białobór, Nadleśnictwo 
po konsultacji z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego (dalej: 
„inspektor”) wyraziło zgodę na propozycję wykonawcy dotyczącą przebudowy 
istniejącego przepustu (z kręgów betonowych na przepust z rur) w konstrukcji 
jezdni. Uzasadnione to było w szczególności złym stanem technicznym tego 
przepustu i koniecznością jego przebudowy, niezbędnej do realizacji dalszych robót. 
Prace te zostały wycenione na podstawie załączonego przez wykonawcę 
kosztorysu, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Nadleśnictwo na kwotę  
2,89 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 228-321, 407-431, 493-521) 

3.2. Nadleśnictwo w przypadku dwóch zadań, tj. przebudowy leśnej drogi 
przeciwpożarowej oraz bieżącego utrzymania dróg leśnych w 2014 r., w ramach 
kompleksowej obsługi inwestorskiej, sprawowało nadzór nad realizacją ww. robót 
we własnym zakresie poprzez pracownika jednostki w ramach wykonywanych 
obowiązków służbowych. W przypadku zadania bieżącego utrzymania dróg leśnych 
w 2015 r. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zlecono wykonawcy,  
z którym zawarto umowę w tym zakresie. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
posiadali uprawnienia budowlane, a ich działania nadzorcze zapewniły prawidłową 
realizację robót przewidzianych umowami z wykonawcami. W trakcie realizacji ww. 
zadań m.in. oceniali jakość wykonanych robót, protokolarnie potwierdzali wykonanie 
robót zanikających oraz dokonywali odbiorów częściowych i końcowych, a także 
zgłaszali usterki do wykonania. Ponadto przebieg realizacji robót dokumentowano  
w dziennikach budowy założonych przez Nadleśnictwo. 

(dowód: akta kontroli str. 342-344, 349-352, 475-482, 497-556) 

3.3. Nawierzchnia przebudowanej drogi przeciwpożarowej na terenie leśnictwa 
Bażyny o długości 2.709 mb utwardzona została z użyciem wyrobów budowlanych, 
tj. m.in. kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie oraz płyt betonowych 
prefabrykowanych na podłożu wyprofilowanym i odpowiednio zagęszczonym.  
Dla drogi tej, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, została założona 
książka obiektu budowlanego i stosownie do art. 62 ust. 1 tej ustawy poddana 
została okresowej kontroli stanu technicznego. Nadleśnictwo zrealizowało  
tę kontrolę we własnym zakresie, pracownik wykonujący ten przegląd posiadał 
uprawnienia budowlane i był zrzeszony w Izbie Inżynierów Budownictwa. Podczas 
tej kontroli stwierdzono, że w dwóch miejscach nastąpiło uszkodzenie konstrukcji 
nawierzchni poprzez przemieszczenie się kruszywa oraz dwa ubytki tego materiału 
                                                      
12 Leśnictwo Giedyle – dł. 750 mb, Leśnictwo Białobór – dł. 60 mb i 400 mb (dwa odcinki dróg) oraz Leśnictwo Migny – dł. 10 
km (profilowanie równiarką). 
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na połączeniu z płytami drogowymi. Pracownik Nadleśnictwa odpowiedzialny  
za przeprowadzenie tego przeglądu wyjaśnił, że stwierdzone ubytki na połączeniu  
z płytami drogowymi są nieznacznej wielkości i będą naprawione w okresie 
gwarancyjnym, tj. przed ostatecznym odbiorem gwarancyjnym. 
              (dowód: akta kontroli str. 343-344, 450-451, 506-509, 557-563) 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym 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 tych umów 
Komisja dokonała odbiorów częściowych oraz końcowych. W odbiorach tych 
uczestniczyli m.in. pracownicy Nadleśnictwa, inspektor nadzoru inwestorskiego 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 sporządzając protokoły odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu.  
W dwóch przypadkach (przebudowy drogi i zadania utrzymaniowego dróg  
w 2015 r.), podczas odbioru stwierdzono nieistotne usterki pozwalające 
na dokonanie tego odbioru i dotyczące m.in. uzupełnienia ubytków spoin  
na połączeniach płyt drogowych z nawierzchnią kruszywa oraz na zagęszczeniu 
warstw nawierzchni.   Wszystkie ww. usterki nieistotne zostały usunięte w terminie 
(w okresie gwarancji) a  prace zrealizowane, co zostało potwierdzone przez Komisję 
oraz inspektora nadzoru.  

(dowód: akta kontroli str. 497-520, 539-556, 564-567) 

W dwóch przypadkach13 dokonane przez Nadleśnictwo płatności odpowiadały 
kwotom określonym w zawartych umowach z wykonawcami. I tak, łączna wartość 
zaplanowanych i dokonanych płatności ww. zadań wyniosła 1.145,08 tys. zł.  
W przypadku zaś zadania związanego z utrzymaniem tych dróg w 2015 r. dokonana 
przez Nadleśnictwo płatność wykonawcy w kwocie 186,71 tys. zł stanowiła 55,4% 
wartości umownej - 336,71 tys. zł. Wynikało to z mniejszego zakresu rzeczowego 
zrealizowanego przez wykonawcę niż zaplanowany w umowie, wycenionego na 
podstawie załączonej przez niego dokumentacji kosztorysu powykonawczego  
i książki obmiaru. Stosownie do zapisów umowy z tym wykonawcą, Nadleśnictwo 
przewidziało możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w ww. dokumentacji, 
sporządzonej po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót. Ceny jednostkowe ujęte 
przez wykonawcę w tej dokumentacji nie przekraczały wartości określonych  
w kosztorysie ofertowym.  
Nie wystąpiły przypadki skutkujące naliczeniem wykonawcom kar umownych. 
Płatności częściowe i końcowe zostały wykonane zgodnie z postanowieniami umów, 
tj. w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury. 
         (dowód: akta kontroli str. 353-395, 407-431, 497-521, 549-556, 568-596) 

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 przebudowane zostało 2,709 km leśnej drogi 
przeciwpożarowej o wartości 945,87 tys. zł, prace związane z utrzymaniem dróg 
prowadzono na powierzchni 2,281 km o łącznej wartości o łącznej wartości  

                                                      
13 Przebudowa leśnej drogi przeciwpożarowej oraz utrzymanie dróg leśnych w 2014 r. 
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385,92 tys. zł, zaś profilowaniem dróg równiarką objęto 127,1 km. Łączna długość 
dróg, na których wykonano ww. roboty wyniosła 132,1 km, co stanowiło 14,8% 
wszystkich dróg leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo. 
                     (dowód: akta kontroli str. 572-588, 592-598) 

5.2. Po zakończeniu przebudowy drogi przeciwpożarowej i wykonaniu prac 
dotyczących utrzymania dróg leśnych, Nadleśnictwo otrzymało od wykonawców 
dokumentację powykonawczą, która zawierała m.in. dzienniki budowy, deklaracje 
zgodności na wybudowane materiały, gwarancje oraz oświadczenia kierownika 
budowy i dokumentację fotograficzną. 
                      (dowód: akta kontroli str. 349-352, 473-486, 599-613) 

5.3. Roboty zrealizowane w ramach przebudowy leśnej drogi przeciwpożarowej  
i bieżącego utrzymania dziewięciu odcinków dróg leśnych, związane były m.in. 
z planowanym pozyskaniem drewna w Leśnictwach, w których drogi te się znajdują. 
W badanym okresie z terenów leśnych, na których znajdowała się droga poddana  
przebudowie pozyskano ok. 2,4 tys. m3 drewna (o wartości 419,2 tys. zł netto), zaś  
z terenów objętych bieżącym utrzymaniem dróg pozyskano 8,1 tys. m3 (o wartości 
1.416,9 tys. zł). 
                                      (dowód: akta kontroli str. 614) 

5.4. Przeprowadzone oględziny trzech dróg leśnych14 wykazały m.in., że drogi 
te były w dobrym stanie technicznym, były przejezdne z równą nawierzchnią jezdni, 
noszącą ślady użytkowania. Przebudowana droga przeciwpożarowa w Leśnictwie 
Bażyny posiadała elementy przewidziane projektem budowlano-wykonawczym  
i wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r.  
w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów15.  
W ramach inwestycji wykonano bowiem: drogę o nawierzchni z kruszywa 
naturalnego i łamanego oraz płyt betonowych o szerokości od 3,5 do 6 m, 9 mijanek 
o szerokości 3 m i długości 23 m, 13 zjazdów, dwa place manewrowe oraz trzy 
przepusty. Droga ta została ponadto oznaczona tabliczką z informacją: „teren leśny 
wjazd wzbroniony” oraz dwoma słupkami krawędziowymi po obu stornach jezdni. 
                     (dowód: akta kontroli str. 432-446, 615-621) 

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 lasach16. W okresie objętym kontrolą z tytułu nieuprawnionego wjazdu na drogi 
leśne17 na kierowców nałożono: 19 grzywien na łączną kwotę 1,5 tys. zł w 2014 r., 
46 grzywien na kwotę 4,4 tys. zł w 2015 r. oraz 14 grzywien – 1,6 tys. zł w 2016 r. 
(do 31 maja). 
                                      (dowód: akta kontroli str. 622) 

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 Kontroli18, wnosi o zgłaszanie organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych w wyniku 
których następuje zmiana parametrów technicznych i użytkowych obiektu liniowego. 
                                                      
14 Droga przeciwpożarowa nr 31 w Leśnictwie Bażyny, droga w oddziale 38b w Leśnictwie Białobór oraz droga w oddziale 110 
– o w Leśnictwie Komasy. 
15 Dz. U. Nr 58 poz. 405 ze zm. 
16 Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, ze zm. 
17 Na podstawie art. 161 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). 
18 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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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 
wniosku pokontrolnego 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       września 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  

Waldemar Żarnoch 
starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

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

podpis podpis 
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