
 
 

 
 

 
 
LOL.410.009.06.2016 
P/16/081 
 
 
 

 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

 

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 Cezary Kasznicki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/53/2016 z dnia 18.07.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Nadleśnictwo Spychowo, ul. Mazurska 3, 12-150 Spychowo, dalej „Nadleśnictwo”. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Krzysztof Krasula – Nadleśniczy Nadleśnictwa Spychowo od 29 maja 2008 r.   

(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 pozytywnej 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 na poprawę warunków transportowych na drogach 
leśnych w Nadleśnictwie. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 
− przyjęcia opracowanych w 2011 r. dokumentacji technicznych i wykonania na 

ich podstawie w 2015 r. przebudowy trzech dojazdów pożarowych, które nie 
uwzględniały jednego z istotnych parametrów technicznych (wymaganej 
odległości pomiędzy mijankami), wskazanych w § 7 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 22 marca 2006 r.3 (dalej: „rozporządzenie MŚ z 22 marca 
2006 r.”), 

− realizacji robót w ramach bieżącego utrzymania odcinka drogi leśnej  
w Leśnictwie Czajki, których zakres stanowił faktycznie przebudowę, 
wymagającą zgłoszenia zamiaru ich wykonania organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej.  

                                                      
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 ze zm.). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Nadleśnictwo administrowało drogami leśnymi o łącznej długości 1.420,96 km, 
w tym 283,78 km dotyczyło 73 dojazdów (dróg) pożarowych. Przewidziana 
zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 sierpnia 
2015 r. ekspertyza wykonania docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa, w tym podział 
dróg leśnych na strategiczne i główne, zostanie wykonana przez Nadleśnictwo do 
30 czerwca 2018 r., tj. w terminie wskazanym w tym zarządzeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 4-10) 

1.2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej teren Nadleśnictwa obejmowały dwie 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej4, które w badanym okresie nie kontrolowały 
dróg pożarowych Nadleśnictwa. W 2015 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Szczytnie brała natomiast udział w gaszeniu czterech pożarów5 na 
administrowanym przez Nadleśnictwo terenie, obejmujących łącznie 3,61 ha 
powierzchni, nie stwierdzając niewłaściwego stanu tych dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 11-18) 

1.3. W latach 2014-2016 (do 31 maja) Nadleśnictwo nie planowało i nie realizowało 
budowy nowych dróg. Działania dotyczące przebudowy dróg zrealizowanych w ww. 
okresie rozpoczęto w 2011 r. zlecając opracowanie dokumentacji technicznej, 
zaktualizowanej w 2014 r. Potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania dróg leśnych  
zgłaszane były przez leśniczych, które po weryfikacji przez zespół pod 
kierownictwem Zastępcy Nadleśniczego zatwierdzał ostatecznie Nadleśniczy. Przy 
kwalifikowaniu kolejności dróg leśnych do przebudowy lub remontu kierowano się 
potrzebami wynikającymi z pozyskania i wywozu drewna, dostosowania dojazdów 
pożarowych do rozporządzenia Ministra Środowiska i Instrukcji ppoż. obowiązującej 
w Lasach Państwowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 19-67, 72-73) 

1.4. Potrzeby finansowe Nadleśnictwa dotyczące przebudowy oraz bieżącego 
utrzymania dróg leśnych ujmowano w planach finansowo-gospodarczych na 
podstawie szacunków opartych o zaktualizowane kosztorysy inwestorskie, 
wykonane przez projektantów w ramach zleconych im prac projektowych. Nakłady 
ujęte w planach finansowo-gospodarczych po zmianach ujmowane były zaś na 
podstawie kosztorysów powykonawczych, a w przypadku bieżącego utrzymania – 
o aktualne potrzeby i możliwości finansowe Nadleśnictwa.  

Według planu finansowo-gospodarczego na 2014 r. nakłady (netto) na przebudowę 
dróg leśnych określono w wysokości 11,2 tys. zł, a koszty bieżącego ich utrzymania 
w kwocie 614,4 tys. zł. W 2015 r. wynosiły one odpowiednio: 2.112,8 tys. zł oraz 
1.403,0 tys. zł, zaś w planie na 2016 r przewidziano 750,0 tys. zł na przebudowę 
dróg leśnych oraz 308,3 tys. zł na bieżące ich utrzymanie. 

W 2014 r. na przebudowę dróg leśnych wydatkowano 20,0 tys. zł (178,6% 
planowanych) oraz 710,0 tys. zł na bieżące utrzymanie dróg leśnych (115,6%),  
a w 2015 r. odpowiednio 1.311,3 tys. zł (62,1% planu) oraz 1.431,7 tys. zł (102,1%). 
Do końca maja 2016 r. wydatkowano 47,0 tys. zł na utrzymanie dróg leśnych, co 
stanowiło 15,2% środków planowanych na ten cel.  

                                                      
4 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie i Mrągowie. 
5 Pożary nie spowodowały strat finansowych w gospodarce leśnej i dotyczyły zapalenia pokrywy gleby oraz bagien.   
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W latach 2014-2016 (31 maja) podstawowy zakres przebudowy trzech dróg leśnych 
sfinansowano środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 (dalej: „PROW”) w wysokości 1.178,8 tys. zł netto (89,9% nakładów na 
realizację zadania), w tym 1.165,5 tys. zł na roboty budowlane i 13,3 tys. zł na 
nadzór inwestorski. Roboty dodatkowe wykonane w ramach tych inwestycji 
w wysokości 80,4 tys. zł zostały sfinansowane ze środków własnych Nadleśnictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 31-69, 74-108) 

1.5. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki opóźnień w zakresie wywozu 
sprzedanego drewna skutkujące obowiązkiem zapłacenia przez Nadleśnictwo kar 
umownych odbiorcom drewna. Wystąpiło natomiast 77 przypadków utrudniających 
wykonanie cięć, zabiegów pielęgnacyjnych, wywozu pozyskanego drewna, które 
poprzez podjęte działania (wyciąganie pojazdów w miejsca dostępne, równanie 
dróg, sypanie żwiru i pospółki) nie skutkowały przerwaniem prac lub 
zdeprecjonowaniem drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 70-71) 

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 
trzech dróg pożarowych6 oraz bieżącego utrzymania 27 odcinków dróg leśnych 
zlecono wykonawcom na podstawie czterech postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wyboru wykonawców robót 
dokonano zgodnie z wymogami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych7 (dalej „Pzp”), tj. m.in. z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz 
równego traktowania wykonawców. W przypadku postępowania przeprowadzonego 
w 2014 r. na dostawę pospółki jedynym kryterium wyboru oferty była oferowana 
cena, zaś w pozostałych trzech – cena (90%) i termin wykonania zadań (10%). 
Umowy zawarte z wyłonionymi wykonawcami były zgodne z treścią złożonych ofert. 
W pięciu przypadkach przeprowadzono postępowania uzupełniające i dodatkowe  
w trybie zamówienia z wolnej ręki, w myśl przepisów art. 67 ust. 1 pkt 5b i 6  Pzp. 

W badanym okresie Nadleśnictwo w ramach bieżącego utrzymania dróg, wybrało 
wykonawców świadczących usługi m.in. w zakresie: profilowania dróg, uzupełniania 
ubytków w drodze, dostawy i dowozu pospółki w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowań, których wartości szacunkowe nie przekraczały równowartości 
w złotych kwoty 30 tys. euro. Łączna wartość tych zamówień wyniosła 443,4 tys. zł 
(233,3 tys. zł w 2014 r., 158,5 tys. zł w 2015 r. oraz 51,6 tys. zł do 31 maja 2016 r.). 
Analiza dokumentacji dwóch z tych postępowań (o łącznej wartości 190,1 tys. zł) 
wykazała, że zostały one przeprowadzone zgodnie z wymogami Zarządzenia 
Nadleśniczego8. Ustalono bowiem wartość szacunkową zamówień, zapytania 
ofertowe skierowano do co najmniej trzech wykonawców, a wyboru 
najkorzystniejszych ofert dokonano w oparciu o ustanowione kryterium ceny. Treść 
umów zawartych z wykonawcami była zgodna z treścią ofert i wzorami załączonymi 
do zapytań ofertowych. 
Pozostałe prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg leśnych obejmujące 
odśnieżanie, zbieranie kamieni i korzeni po równaniu i profilowaniu dróg oraz 
wykaszanie skarp, rowów i poboczy, Nadleśnictwo wykonywało we własnym 

                                                      
6 Nr 122 „Kilimańska” (obecnie nr 66), nr 5 „Spalińska” (30) oraz nr 12 i 16 „Nad torami” (31 i 1). 
7 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. 
8 Nr 7/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień na usługi, dostawy lub roboty 
budowlane o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4, pkt b ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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zakresie i zleciło w ramach wieloletnich umów zawartych na usługi leśne. W latach 
objętych kontrolą nie wystąpiły przypadki awarii dróg leśnych. 

(dowód: akta kontroli str. 68-69, 109-216,  279-315) 

2.2. Podstawę do sporządzenia programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących 
przebudowy trzech dróg pożarowych stanowił zakres rzeczowy wynikający m.in.  
z dokumentacji technicznych opracowanych w 2011 r., obejmujących m.in. plany 
sytuacyjne, projekty wykonawcze branży drogowej, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót. Do 
każdej dokumentacji technicznej przebudowy ww. dróg, Nadleśnictwo uzyskało 
opinie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w których 
wskazano, że projekty te przewidują zachowanie wszystkich parametrów dróg 
pożarowych dotyczących m.in. szerokości drogi, poboczy, odstępów między 
koronami drzew, obszarów mijania z zapewnieniem wzajemnej widoczności.   

W ramach przygotowania inwestycji - przebudowy trzech dróg pożarowych, zgodnie 
z wymogiem art. 30 ust. 1 pkt 2b ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane9, 
Nadleśnictwo zgłosiło właściwemu miejscowo organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej10 zamiar wykonania robót, wskazując w nim lokalizację 
dróg, zakres robót z opisem sposobu ich wykonania oraz załączając do niego m.in. 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, akt powołania Nadleśniczego, plan sytuacyjny przebiegu drogi, 
przekroje konstrukcyjne przebudowanych dróg i mijanek (projekty wykonawcze). 
We wszystkich trzech przypadkach, Nadleśnictwo na podstawie postanowień 
ww. organu uzupełniło dokumentację zgłoszeniową i otrzymało zaświadczenie 
o braku sprzeciwu na przebudowę zgłoszonych dróg.   

W okresie objętym kontrolą Nadleśnictwo zrealizowało przedsięwzięcia na sześciu 
drogach leśnych11, które polegały m.in. na wykonaniu na istniejących gruntowych 
drogach warstwy nawierzchni żwirowej o grubości po zagęszczeniu równej 20 cm 
z wyprofilowaniem podłoża. Ponadto Nadleśnictwo zleciło dostarczenie pospółki i jej 
rozplantowanie w celu usunięcia ubytków na drogach leśnych.  

Nadleśniczy wyjaśnił, że głównym celem wykonania robót na drogach leśnych było 
zwiększenie ich użyteczności. Opierając się na orzeczeniach różnych instytucji, 
uznano, że nie ma potrzeby zgłaszania robót budowlanych dotyczących ułożenia na 
istniejących gruntowych drogach leśnych m.in. warstwy nawierzchni żwirowej 
o grubości 20 cm (po zagęszczeniu).   

1. Nadleśnictwo przystąpiło do realizacji przebudowy trzech dróg leśnych, będących 
dojazdami pożarowymi, w oparciu o dokumentacje techniczne sporządzone  
w 2011 r.12, które nie spełniały jednego z parametrów określonych w § 7 
rozporządzenia Ministra Środowiska13 z dnia 22 marca 2006 r. Stwierdzono bowiem, 
że nie uwzględniono w nich wymogu lokalizacji mijanek o długości 23 m,  
w odległości nie większej niż 300 m od siebie. I tak, na drodze nr: 

− 66 „Kilimańska” – na odcinku 2.043 m zaprojektowano pięć mijanek (średnio 
co 408 m), w tym odległości między czterema wynosiły od 330 m do 400 m, 

                                                      
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. 
10 Staroście Powiatu Szczycieńskiego. 
11 Drogi leśne w leśnictwach: Strużki i Kobiel droga nr 13 (oddz. 105, 134, 140, 139, 167, 166, 182, 201, 200, 199, 221, 220, 
225, 224, 233, 232, 238, 237, 244 na dł. 7.360 m) oraz droga nr 43 (oddz. 244, 245, 251, 256, 262, 267), Piecki dojazd do 
leśniczówki (oddz. 4 na dł. 307 m) oraz droga nr 1 (oddz. 71, 109 na dł. 1.008 m), Spaliny droga nr 58 (oddz. 167, 168, 152, 
151, 150, 165, 164 na dł. 2.503 m) oraz droga nr 59 (oddz. 169, 168, 167 na dł. 600 m), Czajki (oddziały 277 i 279 ) – 
wszystkie roboty wykonano w 2015 r. 
12 Dokumentacje te zostały pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  
13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 ze zm.). 
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− 30 „Spalińska” – na odcinku 4.432 m zaprojektowano 11 mijanek (średnio  
co 403 m), w tym między sześcioma odległość wynosiła od 390 m do 710 m, 

− 31 i 1 „Nad torami” – na odcinku 3.417 m zaprojektowano siedem mijanek 
(średnio co 488 m), w tym odległości między sześcioma wynosiła od 330 m do 
600 m. 

W toku oględzin ww. dróg potwierdzono odległości między mijankami inne niż 
określa to ww. przepis oraz to, że zjazdy na drogi boczne (za wyjątkiem jednego) nie 
spełniają warunku tego przepisu w zakresie 23 m długości mijanki. 

Nadleśnictwo przedłożyło kontrolerowi NIK oświadczenia projektanta oraz 
rzeczoznawcy (z 8 sierpnia 2016 r.), w których wskazano m.in., że projektant 
w uzgodnieniu z Nadleśnictwem kierował się zasadą racjonalnego zaprojektowania 
przebudowy istniejących dróg wraz z odtworzeniem rowów, przepustów 
i wykorzystaniem istniejących skrzyżowań i wolnych od zalesienia przestrzeni dla 
zapewnienia widoczności i możliwości sprawnej komunikacji jak dla dróg 
pożarowych. Wskazano też, że odstąpiono od budowy nowych mijanek z uwagi na 
prosty przebieg części drogi, dobrą widoczność oraz możliwość korzystania 
z istniejących skrzyżowań i zjazdów.  

W sprawie przyjęcia i zrealizowania inwestycji polegającej na przebudowie ww. dróg 
w oparciu o projekty nieuwzględniające parametrów dla dojazdów pożarowych 
określonych w ww. § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska, Nadleśniczy wyjaśnił, 
że nie uważa, iż przyjęte do realizacji projekty przebudowy trzech dróg były błędnie 
sporządzone.  Wskazał, że projekty te zostały sporządzone za wiedzą Nadleśnictwa 
przez uprawnionego projektanta i poddane analizie rzeczoznawcy ds. 
przeciwpożarowych, który nie wniósł żadnych uwag do tych projektów. Zdaniem 
Nadleśniczego odległości pomiędzy mijankami i fakt, że są one mniejsze od 
odległości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska są mniej ważne od 
tego, że droga jest wyposażona  w mijanki. Kolejnym powodem o decyzji w zakresie 
rozmieszczenia mijanek było uwzględnienie lokalnych warunków terenowych, tj. 
proste odcinki drogi, możliwość uniknięcia wycinki drzew lub przerzedzeń 
drzewostanu. Ponadto uprawniony projektant i rzeczoznawca pożarowy akceptowali 
taką przebudowę zarówno na etapie projektowania, jak i po realizacji inwestycji. 
Potwierdzili oni też w swoich pisemnych opiniach zgodność przyjętego rozwiązania 
z obowiązującymi przepisami. Przyczyną zastosowanego rozmieszczenia mijanek 
była też dobra widoczność na drogach i wykonanie zjazdów o konstrukcji i nośności 
przewidzianej dla drogi. Dodatkowo uwzględniono fakt, że zaprojektowanie mijanek 
co 300 m, bez uwzględnienia warunków terenowych, wymagałoby wykonania 10 
dodatkowych mijanek, co zwiększyłoby koszt inwestycji o kwotę 45 tys. zł lub  
27 tys. zł (w zależności od zastosowania lub nie mijanek na końcach 
przebudowywanego odcinka).   

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Nadleśniczego, gdyż zapisy  
w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 marca 2006 r. nie przewidują 
wyjątków i jednoznacznie wskazują, że odległość między mijankami powinna 
wynosić nie więcej niż 300 m, a ich długość - 23 m. Przepis ten nie wskazuje 
również, aby zjazd lub skrzyżowanie z innymi drogami leśnymi mogło służyć za 
mijankę. 

2. W 2015 r. Nadleśnictwo przystąpiło do realizacji i wykonało roboty budowlane 
związane z utrzymaniem drogi w Leśnictwie Czajki14, bez uprzedniego zgłoszenia 
zamiaru ich wykonania. Stwierdzono, że określony w dokumentacji technicznej 

                                                      
14 Bieżące utrzymanie drogi leśnej w Leśnictwie Czajki (oddziały 277 i 279 na długości 738 m) o wartości 52.838,43 zł. 
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zakres robót obejmował mieszczącą się w pojęciu przebudowy (art. 3 pkt 7a ustawy 
Prawo budowlane) zmianę parametrów technicznych i użytkowych tej drogi, tj.: 

− ułożenie na 655-metrowym jej odcinku 20-centymetrowej warstwy nawierzchni 
żwirowej, a na odcinku 85 m - warstwy podsypkowej z pospółki o grubości 10 
cm, warstwy nawierzchni żwirowej, 

− wbudowanie geowłókniny i geokraty.  

Wymieniony rodzaj robót, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 215, w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 12 
ww. ustawy, stanowił więc przebudowę drogi podlegającą obowiązkowi zgłoszenia. 

Nadleśniczy wyjaśnił, że głównym celem wykonania robót na tej drodze było 
przygotowanie jej do pozyskania i wywozu drewna olchowego z miejsc wyjątkowo 
trudnych i podmokłych. Opierając się na orzeczeniach różnych instytucji uznaliśmy, 
że nie ma potrzeby zgłaszania robót budowlanych dotyczących bieżącego 
utrzymania, a droga ta wymagała wzmocnienia jedynie na niewielkim jej odcinku 
geowłókniną i geokratą.   

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli określenie w dokumentacji technicznej remontu 
drogi, jako bieżące utrzymanie, z użyciem wyrobów budowlanych, nie zwalniała 
Nadleśnictwa z obowiązku zgłoszenia zamiaru ich wykonania właściwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej. O istnieniu takiego obowiązku przesądza 
charakter robót, który skutkował zmianą parametrów użytkowych i technicznych tej 
drogi (wytrzymałości mechanicznej jej konstrukcji). 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 budowlane16, niezależnie od ich 
przeznaczenia oraz miejsca położenia. 

Obowiązek zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, w przypadku 
prowadzenia takiego rodzaju prac 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. 

 (dowód: akta kontroli str. 72-73, 217-326, 379-465, 521-536) 

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, 
− gwarancji na okres od 12 miesięcy dla bieżącego utrzymania i 36 miesięcy dla 

dróg przebudowywanych.  
Wysokość zabezpieczania należytego wykonania umowy określono 
w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia.  

(dowód: akta kontroli str. 111-115, 146-216, 518-519) 

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

3. Realizacja zadań w zakresie budowy, przebudowy i utrzymania dróg leśnych 
oraz nadzorowanie tych robót 

3.1. Zakończone zadania dotyczące przebudowy i bieżącego utrzymania dróg 
leśnych zostały zrealizowane w pełnym zakresie przewidzianym umowami. 
W przypadkach dwóch przebudowywanych dróg (nr 66 „Kilimańska” i nr 30 

                                                      
15 Obecnie art. 30 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo budowlane. 
16 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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„Spalińska”) Nadleśnictwo naliczyło wykonawcom kary umowne w łącznej wysokości 
23,8 tys. zł za nieterminowe wykonanie zadań.  

W przypadku trzech przebudowywanych dróg wystąpiła konieczność wykonania 
dodatkowych robót polegających m.in. na karczowaniu pni, usunięciu dodatkowej 
warstwy humusu i wymiany gruntu, ułożeniu dodatkowej geowłókniny oraz nadaniu 
spadków rowów odwadniających i odprowadzeniu wody do rowów melioracyjnych. 
Roboty dodatkowe wykonano w ramach czterech nowych umów za łącznym 
wynagrodzeniem 98,8 tys. zł. Na drogach objętych bieżącym utrzymaniem, na 
których wykonano warstwy nawierzchni żwirowej o grubości po zagęszczeniu równej 
20 cm nie wykonywano robót uzupełniających lub dodatkowych, natomiast 
rozszerzono zakres o dodatkowe odcinki dróg w przypadku uzupełniania żwirem 
ubytków. 

(dowód: akta kontroli str. 68-69, 111-115, 181-198, 327-340, 379-517) 

3.2. Nadleśnictwo w przypadku trzech zadań związanych z przebudową dróg oraz 
bieżącym utrzymaniem dróg leśnych zleconych w 2015 r., w tym sześciu odcinków 
dróg, na których m.in. ułożono nawierzchnię o grubości 20 cm i wbudowano wyroby 
budowlane, zleciło nadzór nad realizacją robót osobom posiadającym uprawnienia 
budowlane w specjalności drogowej i konstrukcyjno-budowlanej. Inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji ww. zadań oceniali jakość wykonanych 
robót, protokolarnie potwierdzali wykonanie robót zanikających oraz uczestniczyli  
w odbiorach końcowych. Nadzór nad dostawą pospółki i rozplantowaniem w ramach 
umów zawartych w 2014 r. i umów uzupełniających na usunięcie ubytków w drodze 
sprawowali pracownicy Nadleśnictwa w ramach obowiązków służbowych.  

(dowód: akta kontroli str. 68-69, 341-348, 379-517) 

Działania nadzorcze inspektorów zapewniły prawidłową realizację robót 
przewidzianych umowami z wykonawcami przebudów i bieżącego utrzymania dróg 
leśnych. W przypadku przebudowy drogi nr 30 „Spalińska” Inspektor nakazał m.in. 
poprawienie niewłaściwie wykonanej warstwy odsączającej, w związku z czym 
Komisja odbiorowa (dalej: „Komisja”) dokonała odbioru końcowego ww. dróg, 
wskazując że wykonano je zgodnie zaprojektowanymi parametrami technicznymi.  

(dowód: akta kontroli str. 349-354) 

3.3. Nadleśnictwo w myśl art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane założyło  
dla wszystkich 19 przebudowanych dróg (w tym trzech w okresie objętym kontrolą) 
książki obiektu budowlanego. Drogi przebudowane w 2015 r. posiadały utwardzoną 
nawierzchnię wykonaną z użyciem wyrobów budowlanych, tj. m.in. pospółki o frakcji 
0/31,5mm oraz żwiru o frakcji 0/16mm, a także z użyciem geowłókniny i geokrat  
w konstrukcji ich nawierzchni.  

Nadleśniczy wyjaśnił, że drogi leśne, które nie podlegały przebudowie nie są 
środkiem trwałym w ewidencji księgowej, nie posiadają założonych książek obiektu 
budowlanego oraz nie przeprowadza się na nich przeglądów okresowych w myśl 
art. 62 ustawy Prawo Budowlane, ponieważ nie są one obiektami budowlanymi.  

Przeglądy okresowe stanu technicznego dróg wynikające z art. 62 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane przeprowadzono: roczne w marcu 2016 r. na wszystkich drogach, 
dla których założono ww. książki, a pięcioletnie we wrześniu 2015 r., dla dróg 
przebudowanych przed okresem objętym kontrolą. Ww. przeglądy okresowe 
przeprowadziła osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie dróg 
i mostów. 

(dowód: akta kontroli str. 72-73, 226-315, 355-369) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
obszarze. 

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

4.1. Zrealizowane w okresie objętym kontrolą zadania przebudowy i bieżącego 
utrzymania dróg leśnych zostały rozliczone zgodnie z postanowieniami zawartych 
umów. Powołane decyzjami Nadleśniczego Komisje17 dokonały odbiorów 
końcowych tych zadań, nie wnosząc żadnych uwag. W odbiorach poza Komisją 
uczestniczyli m.in.: wykonawcy, inspektor nadzoru i kierownik budowy. W toku odbiorów 
końcowych dokonywano analizy przedłożonych dokumentów (m.in.: kosztorysy 
powykonawcze, protokoły prób i badań, atesty, książki obmiarów, protokoły odbioru 
robót zanikowych) oraz dokonywano pomiary sprawdzające prawidłowość danych 
zawartych w ww. dokumentach.   

Na etapie realizacji przebudowy dróg, prace zanikowe były zgłaszane inspektorowi, 
który dokonywał ich odbioru odnotowując to w dzienniku budowy oraz sporządzając 
protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

W myśl zawartych umów, rozliczenia zadań dokonywano na podstawie kosztorysów 
powykonawczych, zatwierdzonych przez inspektorów i po dokonaniu 
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Płatności częściowe i końcowe zostały 
wykonane zgodnie z postanowieniami umów, tj. w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia faktur. 

W czerwcu 2016 r. Nadleśnictwo przeprowadziło przeglądy gwarancyjne trzech 
przebudowanych w 2015 r. W przypadku dróg, które objęto bieżącym utrzymaniem 
okres gwarancji i rękojmi nie upłyną.  

(dowód: akta kontroli str. 31, 146-216, 370-519) 

4.2. W okresie objętym kontrolą rozliczenia przebudowy trzech dróg 
przeciwpożarowych w ramach PROW dokonano zgodnie z warunkami umowy 
z dnia 20 stycznia 2015 r. o dofinansowanie (po zmianach)18, tj. m.in.: wniosek 
o płatność złożono w wymaganym terminie z wyszczególnieniem poszczególnych 
pozycji objętych dofinansowaniem oraz określeniem kwot wydatkowanych na ich 
realizację19. Nadleśnictwo we wniosku o płatność wskazało kwotę wydatków 
kwalifikowalnych w wysokości 1.226,6 tys. zł, natomiast do wypłaty przyznano kwotę 
1.202,8 tys. zł, tj. pomniejszoną o kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań 
(23,8 tys. zł) potrącone przez Nadleśnictwo wykonawcom z przedłożonych do 
rozliczenia faktur.  

(dowód: akta kontroli str. 74-108, 334-335) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
obszarze. 

5. Efekty rzeczowe przebudowy i bieżącego utrzymania dróg leśnych 

5.1. W badanym okresie przebudowano trzy drogi o łącznej dł. 9,9 km oraz objęto 
bieżącym utrzymaniem 535,2 km, w tym na 31 drogach (ok. 509 km) uzupełniono 
ubytki w nawierzchni dróg w ilości 28,1 tys. ton żwiru i na długości 26,2 km ułożono 
nawierzchnię żwirową, co stanowiło łącznie 38,4% dróg administrowanych przez 
Nadleśnictwo.   

(dowód: akta kontroli str. 4-6, 111-115) 

                                                      
17 W skład Komisji odbiorowych wchodzili wyłącznie przedstawiciele Nadleśnictwa, tj. m.in.: zastępca Nadleśniczego, sekretarz 
Nadleśnictwa, specjalista ds. budownictwa, leśniczowie terytorialnie odpowiedzialni.  
18 Umowa nr 04798-69150-OR1400009/13 z dnia 20.01.2015 r., aneks nr 1 z dnia 20.05.2015 r., aneks nr 2 z 25.06.2015 r. –
obejmowała dofinansowanie przebudowy czterech dróg przeciwpożarowych, w tym drogi „Kabacka” (której realizację 
zakończono w 2013 r.) oraz nr: 122 „Kilimańska”, 12 i 16 „Nad torami” i 5 „Spalińska”, zrealizowanych w 2015 r. 
19 Wyszczególniono faktury dotyczące opracowania dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

5.2. Po zakończeniu każdej przebudowy Nadleśnictwo otrzymało od wykonawców 
dokumentację powykonawczą, która zawierała m.in. protokoły odbioru prac 
zanikających, dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy, książki obmiarów, 
atesty, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Z dostawy i rozplantowania 
żwiru w dokumentacji przechowywano m.in. protokoły z ważenia, orzeczenia 
o jakości kruszywa, analizy sitowe materiału, protokoły kontrolne ważenia 
i czynności odbiorowych. 

(dowód: akta kontroli str. 379-517) 

5.3. Roboty zrealizowane w ramach przebudowy i bieżącego utrzymania dróg 
leśnych, związane były m.in. z planowanym pozyskaniem drewna, tj. w badanym 
okresie z terenów leśnych obsługiwanych przez trzy drogi leśne poddane 
przebudowom pozyskano ok. 8,7 tys. m3 drewna (o wartości 1.990,1 tys. zł brutto), 
zaś z terenów obsługiwanych przez drogi objęte bieżącym utrzymaniem pozyskano 
– 16,0 tys. m3 (o wartości 3.659,0 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 520) 

5.4. Przeprowadzone oględziny czterech dróg leśnych20 wykazały m.in., że były one 
przejezdne o równej nawierzchni bez ubytków. Nawierzchnia dróg żwirowa 
o szerokości od 3 do 5 m (miejscami dochodziły do ok. 5,5 m wraz z utwardzonym 
poboczem). Drogi ppoż. posiadały utwardzone pobocze oraz wyposażone były 
w mijanki i zjazdy, a wloty i wyloty wbudowanych w drogi przepustów wzmocnione 
były kamieniem polnym ułożonym na zaprawie. Korona drogi leśnej przebiegającej 
przez oddziały 277 i 279 w Leśnictwie Czajka, w miejscu ułożenia geokraty 
i geowłókniny, wzniesiona była ok. 1 m nad teren przyległy (grunt organiczny -
torfowisko). Drogi przeciwpożarowe oznaczone były na wjazdach i wzdłuż ich 
przebiegu numerem namalowanym na drzewach kolorem czerwonym na białym tle.  

Oględziny 24 zjazdów w drogi leśne z sześciu dróg publicznych wykazały, że na  
13 takich zjazdach ustawiono znaki zakazu wjazdu do lasu, podając na nich m.in. 
podstawę prawną „art. 29 ustawy o lasach Dz. U. nr 101, poz. 444 z 1991 r.”. 
Znaków takich nie ustawiono na 11 zjazdach z dróg publicznych. 

Nadleśniczy wyjaśnił, że Nadleśnictwo znakuje drogi leśne, które są potencjalnymi 
miejscami konfliktu z użytkownikami dróg publicznych nieuprawnionymi do 
korzystania z dróg leśnych. Znakowanie tych dróg jest procesem ciągłym i w miarę 
zgłaszania przez służby leśne kolejnych potrzeb oznakowanie zakazujące wjazdu 
do lasu jest ustawiane. Żaden przepis prawa nie nakłada na Lasy Państwowe 
obowiązku znakowania dróg leśnych w zakresie zakazu wjazdu do lasu. 
W przypadku wjazdu na nieoznakowane drogi leśne w pierwszej kolejności stosuje 
się upomnienie, a w przypadku oznakowanych – mandat karny.  

 (dowód: akta kontroli str. 72-73, 521-541) 

5.5. Nadleśnictwo stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach21, egzekwowało zakaz poruszania się po lesie 
pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerowymi. W badanym okresie,  
w związku z nieuprawnionym wjazdem do lasu ww. pojazdów nałożono na ich 
właścicieli łącznie 48 grzywien na łączną kwotę 3.350 zł oraz pouczono o zakazie 
poruszania się drogami leśnymi w 168 przypadkach. 

 (dowód: akta kontroli str. 542-545) 

5.6. Nadleśnictwo za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Olsztynie, na podstawie art. 39a ww. ustawy o lasach ustanowiło cztery 
służebności polegające na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość będącą 

                                                      
20 Nr 66 „Kilimańska” (wcześniej droga nr 122),  nr 30 „Spalińska” (wcześniej droga nr 5), nr 31 i 1 „Nad torami” (wcześniej 
drogi o nr 12 i 16), droga w Leśnictwie Czajka oddziały nr 277 i 279. 
21 Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm. 
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własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa. Jednorazowe 
wynagrodzenie za ustanowienie ww. służebności pobrano w łącznej kwocie  
11,2 tys. zł. Ponadto postanowieniami Sądu Rejonowego w Szczytnie ustanowiono 
służebność w przypadku dwóch działek zarządzanych przez Nadleśnictwo, 
a zasądzona kwota tytułem jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie 
służebności wyniosła łącznie 3,7 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 546-564) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
obszarze. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli22, wnosi o: 

1. Dostosowanie parametrów technicznych przebudowanych w 2015 r. trzech 
dojazdów pożarowych do wymogów określonych w § 7 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 22 marca 2006 r. 

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

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 
wykorzystania uwag i 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 30 września 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
Cezary Kasznicki 

główny specjalista kontroli państwowej 

  
 

                                                      
22 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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