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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 Izabela Kowalska-Jasiecka, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/45/2016 z 28 czerwca 2016 r.  

dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Nadleśnictwo Wichrowo, Wichrowo 2, 11-040 Dobre Miasto (dalej: „Nadleśnictwo”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Aleksander Sawczuk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wichrowo od 21 lipca 2016 r., 
poprzednio funkcję tę pełnił Andrzej Reguła (do 22 kwietnia 2016 r.). W okresie  
od 23 kwietnia do 20 lipca 2016 r. obowiązki Nadleśniczego pełnił Krzysztof Śmiech - 
Zastępca Nadleśniczego.  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Nadleśnictwa w zbadanym zakresie. 

Podstawą tej oceny jest w szczególności: 

− rzetelne określenie w badanym okresie2  potrzeb związanych z prowadzeniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych i utrzymaniowych na drogach leśnych, 
zapewniających prawidłową realizację gospodarki leśnej, w szczególności 
związanej z planowanym pozyskaniem drewna,  

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

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

− uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych w wyniku zrealizowania zadań 
inwestycyjnych i utrzymaniowych na drogach leśnych. 

Podkreślenia wymaga również, że podjęte działania wpłynęły na poprawę warunków 
transportowych w Nadleśnictwie, zapewniając m.in. terminową realizację wywozu 
pozyskanego drewna. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

− rozpoczęcia robót budowlanych na drogach leśnych w Leśnictwie Biały Krzyż, 
na terenie szkółki leśnej oraz drodze stanowiącej dojazd pożarowy nr 4  
w Leśnictwie Łaniewo, przed upływem 30-dniowego terminu na wniesienie 
sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, 

− nieprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego trzech dróg leśnych 
przed rozpoczęciem zadań inwestycyjnych polegających na ich przebudowie. 

                                                      
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 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Nadleśnictwo administrowało drogami leśnymi o łącznej długości 975,06 km.  
Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że wszystkie drogi zostaną zinwentaryzowane do 
2019 r., w ramach wdrożenia Instrukcji wyznaczenia docelowej sieci drogowej 
Nadleśnictwa, w tym dokonany zostanie podział dróg leśnych m.in. na strategiczne  
i główne. Instrukcja ta została wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z 3 sierpnia 2015 r. i zobligowała wszystkie 
nadleśnictwa do wykonania ekspertyzy docelowej sieci drogowej do 31 grudnia 
2019 r. Nadleśnictwo, w piśmie z 7 lutego 2016 r. skierowanym do Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie („RDLP”), zadeklarowało jej wykonanie  
w ww. terminie.   

 (dowód: akta kontroli str. 3-16) 
1.2. W latach 2014 – 2016 (do 31 maja) Nadleśnictwo zaplanowało przedsięwzięcie 
inwestycyjne polegające na przebudowie dróg leśnych o łącznej długości 7,7 km 
(4,4 km w 2014 r., 0,9 km w 2015 r. oraz 2,4 km w 2016 r.), szacując koszty na te 
roboty w łącznej wysokości 2.570,7 tys. zł brutto. Potrzeby w tym zakresie zostały 
określone na podstawie corocznych przeglądów dróg pożarowych w ramach 
sporządzania dokumentacji dotyczącej sposobu postępowania w przypadku 
wystąpienia pożaru w Nadleśnictwie. Przeglądy te zostały przeprowadzone przez 
leśniczych oraz specjalistę ds. ochrony lasu i ppoż. Zgodnie z tą dokumentacją, stan 
dojazdów pożarowych oznaczonych numerami 3 i 4 został określony jako zły 
Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że przeprowadzone w 2014 r. inwestycje na ww. 
drogach pożarowych udostępniły bardzo duży obszar leśny dla skutecznego 
przeprowadzania akcji gaśniczych. 

Potrzeby w zakresie utrzymania dróg leśnych (w tym ich remontów) były natomiast 
zgłaszane pisemnie przez leśniczych, a następnie weryfikowane przez specjalistę 
ds. transportowo-gospodarczych w Nadleśnictwie. Ostateczne o zakwalifikowaniu 
dróg leśnych do objęcia ww. robotami decydował Nadleśniczy lub jego Zastępca. 
W latach 2014 - 2015 leśniczowie zgłosili 53 wnioski w zakresie utrzymania  
67 odcinków dróg leśnych o długości 729,9 km, w tym remontów planowych oraz 
pozaplanowych wynikających z uszkodzeń dróg w trakcie roku. Wszystkie wnioski 
zostały pozytywnie zweryfikowane przez Nadleśniczego.  

(dowód: akta kontroli str. 17-65) 
1.3. Koszty finansowe niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych 
przedsięwzięć dotyczących utrzymania dróg leśnych określane były na podstawie 
kosztów poniesionych w roku poprzednim. W przypadku zaś zadań inwestycyjnych 
dotyczących dróg leśnych (dojazdów pożarowych) oznaczonych numerami 3 i 4 
oraz drogi na terenie szkółki leśnej sporządzono kosztorysy inwestorskie, w których 
wskazana wartość nakładów została zweryfikowana w trakcie przeprowadzonych 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Oszacowane nakłady na zadania inwestycyjne oraz utrzymanie dróg leśnych  
w zakresie zadań zatwierdzonych do realizacji, były ujmowane w prowizoriach 
planów finansowo-gospodarczych Nadleśnictwa, a następnie w zatwierdzonych 
planach. 

W planie finansowo-gospodarczym na rok 2014 po zmianach3, nakłady na realizację  
przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach leśnych określono na 1.933,0 tys. zł netto,  
a koszty utrzymania tych dróg (w tym ich remontów) na 884,5 tys. zł netto. Według 

                                                      
3 Zmiany na podstawie zgód RDLP w Olsztynie na przesunięcie środków lub przeznaczenie dodatkowych środków na bieżącą 
działalność. 

Opis stanu 
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założeń planu finansowo-gospodarczego na 2015 r. (po zmianach) nakłady na 
inwestycje drogowe wynosiły 30,0 tys. zł netto, a koszty utrzymania dróg określono 
w kwocie 429,1 tys. zł netto. 

W 2014 r. na inwestycje drogowe wydatkowano 1.772,4 tys. zł (91,7% planowanych)  
oraz 934,2 tys. zł netto na utrzymanie, w tym remonty dróg leśnych (przekroczenie  
o 5%4), a w 2015 r. odpowiednio 6,6 tys. zł netto (22,0% planu) oraz 370,5 tys. zł 
netto  (86,3%). 

Źródłami finasowania inwestycji na drogach leśnych były środki własne 
Nadleśnictwa, z wyjątkiem zadania pn. „Przebudowa drogi leśnej – pożarowej, 
dojazdu pożarowego nr 3 w Nadleśnictwie Wichrowo” na terenie Leśnictw Łaniewo 
i Wielki Targ, które zrealizowano z udziałem dofinansowania w  kwocie 391,5 tys. zł 
netto z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dalej: „PROW”).  

 (dowód: akta kontroli str. 66-99) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
zakresie. 

2. Sposób realizacji przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy  
i utrzymania dróg leśnych, w tym prowadzenie postępowań dotyczących 
wyboru wykonawców 

2.1. W okresie objętym kontrolą prace związane z przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
oraz utrzymaniem dróg leśnych Nadleśnictwo zleciło podmiotom zewnętrznym 
wybranym w wyniku rozstrzygnięcia trzech postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5 Dotyczyło to pięciu 
zadań, tj.: 
- modernizacji drogi leśnej w Leśnictwie Biały Krzyż, na terenie szkółki leśnej  

(zadanie nr 1) i dojazdu pożarowego nr 4 w Leśnictwie Łaniewo (zadanie  
nr 2), 

- przebudowy drogi leśnej – pożarowej, dojazdu nr 3 na terenie Leśnictw Łaniewo 
i Wielki Targ, 

- bieżącego utrzymania dróg gruntowych (zadanie nr 1 i 2). 
Łączna kwota zrealizowanych robót na drogach leśnych przez wykonawców 
wybranych w ramach zamówień publicznych wynosiła 2.736,5 tys. zł brutto, z tego 
2.115,6 tys. zł dotyczyło przedsięwzięć inwestycyjnych, a 620,9 tys. zł wydatkowano 
na bieżące utrzymania tych dróg.  

Nadleśnictwo zleciło ponadto podmiotom zewnętrznym trzy zadania dotyczące 
bieżących napraw dróg leśnych oraz dostawy pospółki żwirowej do ich naprawy. 
Zamówień tych udzielono w trybie i na zasadach określonych w zarządzeniu  
nr 10/2014 Dyrektora RDLP w Olsztynie6 (oraz zarządzeniu poprzedzającym nr 
20a/2007). Na realizację trzech ww. zamówień wydatkowano 222,5 tys. zł brutto 
(wydatki na poszczególne zamówienia nie przekroczyły równowartości w złotych 
kwoty 30,0 tys. euro). 

W badanym okresie Nadleśnictwo nie zlecało wykonania zadań związanych  
z usuwaniem awarii, na podstawie ustawy Pzp, lub wewnętrznych procedur 
wybranym w prowadzonych postępowaniach. 

                                                      
4 Środki na ten cel przesunięto z zadania pn. „utrzymanie obiektów wodnomelioracyjnych”; nie spowodowało to przekroczenia 
w ramach wszystkich czynności „utrzymania obiektów leśnych (infrastruktury) ogólnego przeznaczenia”.   
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. (zwanej dalej: „ustawą Pzp”). 
6 Zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2014 r., znak sprawy EP-270/06/14 w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania 
zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 
zastępujące Zarządzenie nr 20a/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.   

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Analiza dokumentacji wszystkich ww. pięciu zadań wykazała, że wyboru 
wykonawców dokonano zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp oraz wewnętrznych 
procedur, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców. Umowy zawarte z wybranymi wykonawcami były zgodne z treścią 
złożonych ofert.  
W postępowaniach tych wyboru wykonawców dokonano przy użyciu jednego 
kryterium oceny ofert, tj. ceny oferty.  

 (dowód: akta kontroli str. 100-386) 

2.2. W ramach przygotowania trzech zadań inwestycyjnych, tj. modernizacji drogi na 
terenie szkółki leśnej oraz dojazdów pożarowych nr 3 i 4, Nadleśnictwo zleciło 
wykonanie projektów budowlano-wykonawczych. W przypadku tych zadań 
Nadleśnictwo zgłosiło zamiar wykonania robót budowlanych właściwym miejscowo 
organom administracji architektoniczno-budowlanej7, załączając wszystkie 
wymagane dokumenty.     

Nadleśnictwo rozpoczęło roboty budowlane na terenie drogi leśnej w Leśnictwie 
Biały Krzyż, na terenie szkółki leśnej oraz dojazdu pożarowego nr 4 w Leśnictwie 
Łaniewo, przed upływem 30-dniowego terminu wskazanego w art. 30 ust. 5 ustawy 
Prawo budowlane na wniesienie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej8 sprzeciwu od złożonego zgłoszenia. Zgłoszenie prac do organu 
skierowano odpowiednio 20 i 21 sierpnia 2014 r., zaś rozpoczęcie robót, zgodnie  
z zapisami w dziennikach budowy, nastąpiło już 15 i 2 września 2014 r., tj. po 
upływie 26 i 12 dni. Nadleśnictwo nie uzyskało również pisemnej informacji od ww. 
organu o braku zamiaru wniesienia sprzeciwu do tych zgłoszeń i możliwości 
rozpoczęcia prac przed upływem 30-dniowego terminu. 

Pracownik Nadleśnictwa pełniący w ramach ww. inwestycji funkcję inspektora 
nadzoru wyjaśnił, że po złożeniu zgłoszeń do Starostw Powiatowych w Olsztynie 
oraz w Lidzbarku Warmińskim otrzymał ustną informację, że zgłoszenia zostały 
przyjęte i organy te nie będą wnosiły sprzeciwu do wykonania zgłoszonych prac.  

Zdaniem NIK jednak, w przypadku konieczności niezwłocznego rozpoczęcia robót 
(tj. przed 30-dniowym terminem) należało uzyskać pisemne potwierdzenia od 
organów o braku zamiaru złożenia sprzeciwu. Pozyskana w czasie trwania kontroli 
NIK ze Starostw Powiatowych w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim dokumentacja 
dotycząca przyjęcia zgłoszeń przez ww. organy oraz jej skierowanie do 
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, nie świadczy również  
o możliwości rozpoczęcia robót przed upływem ww. terminu. Przed rozpoczęciem 
robót budowlanych Nadleśnictwo nie dysponowało bowiem pisemną informacją  
w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 387-449, 471-480) 

2.5. W zawartych z wykonawcami umowach dotyczących przedsięwzięć 
inwestycyjnych i utrzymaniowych, interesy Nadleśnictwa zostały zabezpieczone 
m.in. poprzez ustanowienie kar umownych za opóźnienia w oddaniu przedmiotu 
zamówienia i usunięciu jego wad, ustanowienie trzyletniego okresu gwarancji na 
wykonane roboty oraz uzależnienie wypłaty wynagrodzenia umownego wykonawcy 
od protokolarnego odebrania robót przez przedstawiciela zamawiającego. 

(dowód: akta kontroli str. 117-125, 196-204, 220-228, 284-294, 310-320) 

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

                                                      
7 Zgłoszenia przedłożono Staroście Powiatu Szczycieńskiego (pisma z 17 maja 2013 r. i 21 sierpnia 2014 r.) oraz Staroście 
Powiatu Olsztyńskiego (pismo z 20 sierpnia 2014 r.). 
8 Starostwa Powiatowe w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim. 
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3. Nadzór nad wykonywaniem prac w zakresie budowy, przebudowy  
i utrzymania dróg leśnych 

3.1. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi na drodze leśnej, stanowiącej 
dojazd pożarowy nr 3, Nadleśnictwo zleciło podmiotowi zewnętrznemu, wydatkując 
na ten cel kwotę 7,4 tys. zł brutto. Realizacja umowy odbywała się m.in. poprzez 
kontrole zgodności prowadzonych robót z projektem, sprawdzanie i odbiór robót 
ulegających zakryciu lub zanikających.  
W przypadku pozostałych zadań, nadzór inwestorski był sprawowany przez 
pracownika Nadleśnictwa posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

(dowód: akta kontroli str. 491-501) 
3.2. Roboty budowlane na drodze leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 3, a także 
zadania w zakresie utrzymania dróg leśnych zostały zrealizowane w terminach 
określonych w zawartych umowach i protokolarnie odebrane. W przypadku drogi na 
terenie szkółki leśnej oraz drogi pożarowej nr 4, przedstawiciele Nadleśnictwa 
stwierdzili nieistotne usterki pozwalające na dokonanie odbioru robót i zobowiązali 
wykonawcę do ich usunięcia. Zadania te zostały protokolarnie odebrane po 
zrealizowaniu przez wykonawców pełnego zakresu robót.  

(dowód: akta kontroli str. 127-151, 206-219, 230-247, 296-303, 322-332)  

3.3. W 2015 r. przeprowadzone zostały okresowe kontrole stanu technicznego 
trzech dróg objętych zadaniami inwestycyjnymi, wynikające z art. 62 ust. 1 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane9.  

Kontroli takich nie przeprowadzono w odniesieniu do ww. dróg leśnych przed 
dokonaniem ich przebudowy w 2014 r. Art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 
stanowi m.in., że obiekty budowane powinny być w czasie ich użytkowania 
poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz  
w roku.  

Z uzyskanych wyjaśnień wynikało, że „drogi leśne nie były obiektami drogowymi  
w myśl ustawy o drogach publicznych. W związku z powyższym przedmiotowe drogi 
nie wymagały przeprowadzania przeglądów okresowych.” 

NIK nie podziela ww. wyjaśnień. O konieczności prowadzenia takich kontroli stanowi 
bowiem nie ustawa o drogach publicznych, lecz – jak podano wyżej – ustawa Prawo 
budowlane. Należy także zaznaczyć, że przed realizacją przeprowadzonych zadań 
inwestycyjnych, którymi objęto trzy ww. drogi, były one obiektami budowlanymi. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Nadleśnictwo zgłosiło zamiar rozpoczęcia 
„przebudowy”, a zgodnie z art. 3 pkt 7a i 8 ustawy Prawo budowlane, o przebudowie 
lub remoncie można jedynie mówić, gdy dotyczy ona istniejącego obiektu 
budowlanego10.  

(dowód: akta kontroli str. 450-470, 669-680)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność jednostki kontrolowanej w zbadanym zakresie.  

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

4.1. Łączna kwota wydatków poniesionych przez Nadleśnictwo na realizację zadań 
inwestycyjnych oraz utrzymanie dróg leśnych w latach 2014 -2016 (do 31 maja) 

                                                      
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. (zwanej dalej: „ustawą Prawo budowlane”). 
10 Fakt istnienia obiektu budowlanego przed realizacją zadania inwestycyjnego został potwierdzony przez biegłego 
powołanego w ramach niniejszej kontroli. 
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wyniosła 3.464,7 tys. zł brutto. Analiza dokumentacji zadań, na które wydatkowano 
2.801,3 tys. zł brutto (80,9%) wykazała, że Nadleśnictwo terminowo dokonało 
rozliczeń z wykonawcami. Zgodnie z postanowieniami umów zawartych  
z wykonawcami robót wynagrodzenia wypłacano, po protokolarnym odbiorze robót.  

(dowód: akta kontroli str. 17-20, 481-490) 

4.2. Rozliczenie robót budowlanych dotyczących dojazdu pożarowego nr 3 na 
terenie Leśnictw Łaniewo i Wielki Targ realizowanego w ramach PROW dokonano 
zgodnie z warunkami umowy o dofinasowanie (po zm.), tj. w szczególności: 
− wniosek o płatność złożony został w wymaganym terminie, 
− kwota wnioskowanej pomocy wynosząca 391,5 tys. zł była tożsama z kwotą 

określoną w umowie i  obejmowała jedynie koszty kwalifikowalne zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 509-555) 

4.3. Przy realizacji pięciu zadań, w których wykonawców wybrano w wyniku 
udzielenia zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Komisja dokonała odbiorów częściowych oraz końcowych. Wykonano 
m.in. pomiary grubości nawierzchni na poszczególnych odcinkach oraz szerokości 
korony drogi, a podczas odbiorów częściowych weryfikowano m.in. zagęszczenie 
podłoża, ułożenie geowłókniny i geokraty w celu potwierdzenia zgodności 
wykonanej konstrukcji dróg z dokumentacją projektową.  

W latach 2014-2015 Nadleśnictwo, po upływie roku od zakończenia prac 
remontowych, przeprowadziło jeden pogwarancyjny odbiór robót dotyczący 
wykonania bieżących napraw dróg leśnych. Stwierdzono normatywne zużycie 
eksploatacyjne niewymagające konserwacji.  

(dowód: akta kontroli str. 127-151, 206-219, 230-247, 296-303, 322-332, 502-508)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
zakresie.  

5. Uzyskane efekty rzeczowe 

5.1. W latach 2014 – 2016 (do 31 maja) Nadleśnictwo zrealizowało inwestycje na 
drogach leśnych obejmując 4,8 km ich długości. Na ten cel wydatkowano ogółem  
2.188,5 tys. zł brutto.  

(dowód: akta kontroli str. 17-20) 

5.2. Nadleśnictwo administrowało 22 dojazdami pożarowymi o długości 89,1 km.  
Z informacji uzyskanych z dwóch jednostek Państwowej Straży Pożarnej11, których 
właściwość obejmowała teren Nadleśnictwa wynikało, że w ramach prowadzonych 
działań gaśniczych (11 akcji) oraz przeprowadzonych dwóch kontroli nie 
stwierdzono przypadków niewłaściwego stanu dróg pożarowych oraz dojazdów do 
punktów czerpania wody. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 556-621) 
5.3. Przeprowadzone oględziny czterech dróg leśnych12 wykazały m.in., że były one 
przejezdne, a ich nawierzchnia (o szer. min. 4,5 m, bez poboczy), wykonana  
z kruszywa łamanego, była równa. Drogi te posiadały wszystkie elementy, których 
wykonanie ujęte było w dokumentacji projektowej. Dojazdy pożarowe były 
oznakowane tablicami z ich numerem. 

(dowód: akta kontroli str. 622-637) 

                                                      
11 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Szczytnie. 
12 Droga leśna w Leśnictwie Biały Krzyż, na terenie Szkółki Leśnej, oddziały leśne 424, 425, dojazd pożarowy nr 3 na terenie 
Leśnictw Łaniewo i Wielki Targ, oddziały leśne 86, 87, 88, 89, 109, 110, dojazd pożarowy nr 4 w Leśnictwie Łaniewo, oddziały 
leśne 117, 118, 119, 138, 139, 140, droga leśna w Leśnictwie Biały Krzyż, oddział 425h. 
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5.4. Roboty budowlane prowadzone na dwóch drogach leśnych13 oraz prace 
utrzymaniowe dróg na terenie Nadleśnictwa14, związane były m.in. z planowanym 
pozyskaniem drewna w Leśnictwach, w których drogi te się znajdują. W badanym 
okresie z terenów leśnych obsługiwanych przez drogi leśne pozyskano  
ok. 11,0 tys. m3 drewna (o wartości 2.543,0 tys. zł brutto15), zaś z terenów 
obsługiwanych przez drogi poddane bieżącemu utrzymaniu – ok. 214,2 tys. m3  
(o wartości 49.531,9 tys. zł brutto). 

W ww. okresie na terenie Nadleśnictwa nie wystąpiły przypadki braku możliwości lub 
utrudnienia w zakresie wywozu drewna przez kontrahentów lub prowadzenia 
gospodarki leśnej z uwagi na nienależyty stan dróg leśnych lub niezapewnianie ich 
przejezdności. 

(dowód: akta kontroli str.638-640) 
5.5. W badanym okresie Nadleśnictwo, za zgodą RDLP w Olsztynie, na podstawie 
umowy  zawartej 27 stycznia 2015 r., udostępniło podmiotowi zewnętrznemu w celu 
przewożenia kruszywa część drogi leśnej (592 m), na odcinku z Leśnictwa Sarny do 
drogi krajowej nr 51. W ramach odpłatności ustalono, że dzierżawca corocznie 
sprzeda Nadleśnictwu w cenie 1 zł za tonę netto, m.in. 300 ton pospółki gliniastej, 
100 ton kamienia płukanego lub 330 ton innego kruszywa budowlanego.  
Na podstawie tej umowy, Nadleśnictwo zobowiązało dzierżawcę m.in. do 
wyremontowania ww. drogi poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej, wykonywania 
bieżących remontów i utrzymywania drogi w stanie przejezdności. 
W ramach realizacji umowy dzierżawca dokonał bieżącego remontu oraz sprzedał 
Nadleśnictwu 330 ton kruszywa (w 2015 i 2016 r.) w cenie wskazanej w umowie.     

(dowód: akta kontroli str. 641-665) 

5.6. 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 związku z nieuprawnionym wjazdem do lasu w 2014 r. nałożono  
47 mandatów karnych na łączną kwotę 5,0 tys. zł, a w 2015 r. – 17 mandatów na 
kwotę 1,4 tys. zł. Ponadto w ww. latach, w 106 przypadkach pouczono 
użytkowników o zakazie poruszania się drogami leśnymi ww. pojazdami. 
Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że zmniejszona liczba mandatów wynikała  
z działań prewencyjnych i edukacyjnych straży leśnej, a także z działań dotyczących 
ochrony lasu organizowanych wspólnie z Policją m.in. w szkołach.    

(dowód: akta kontroli str. 666-668) 

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 Kontroli17, wnosi o: 

• Przystępowanie do realizacji robót budowlanych po upływie 30-dniowego 
terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej, a w przypadku konieczności wcześniejszego rozpoczęcia prac - 
uzyskanie pisemnej informacji o braku zamiaru jego wniesienia. 

  

                                                      
13 Dojazd pożarowy nr 3 na terenie Leśnictw Łaniewo i Wielki Targ, dojazd pożarowy nr 4 w Leśnictwie Łaniewo.  
14 Wykonane na podstawie umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych z zastosowaniem ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
15 Wartość drewna wg średniej ceny za m3 obliczonej z okresu 01.01.2014 r. - 31.03.2016 r., powiększonej o podatek Vat. 
16 Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm. 
17 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        października 2016 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler: Dyrektor 
Andrzej Zyśk Izabela Kowalska-Jasiecka 

starszy inspektor kontroli państwowej 

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

........................................................ 
podpis podpis 
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