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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 

Kontrolerzy 1. Bartosz Kościukiewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LOL/65/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. 

2. Krzysztof Śleszyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LOL/49/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Nadleśnictwo Borki, ul. Dworcowa 8A, 11-612 Kruklanki (dalej: „Nadleśnictwo”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Kazimierz Sarżyński, Nadleśniczy1 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
działalność Nadleśnictwa związaną z realizacją przebudowy i utrzymania dróg 
leśnych w badanym okresie3. 

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

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

− dokonanie zgłoszeń zamiaru wykonania przebudowy dróg leśnych właściwym 
organom administracji architektoniczno-budowlanej, 

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

− zapewnienie rzetelnego nadzoru nad realizacją przez wykonawców zleconych 
im robót, 

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

Podjęte działania wpłynęły również na poprawę warunków transportowych 
na drogach leśnych w Nadleśnictwie. 

W badanej działalności stwierdzono nieprawidłowości, polegające na: 
− niezastosowaniu we wszczętych w 2015 r. czterech postępowaniach 

o udzielenie zamówień publicznych dotyczących przebudowy i utrzymania dróg 
leśnych innych, poza ceną, kryteriów oceny ofert, 

− nieprzeprowadzeniu okresowych (rocznych) kontroli stanu technicznego dwóch 
przebudowanych i przekazanych do użytkowania w 2014 r. dróg leśnych. 

                                                      
1 W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2016 r. Nadleśniczym był Piotr Gawrycki, zaś w okresie od 1 czerwca 2016 r. 
do 11 lipca 2016 r. obowiązki Nadleśniczego pełnił Kazimierz Sarżyński. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
3 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. Nadleśnictwo administrowało drogami leśnymi o łącznej długości 288,5 km, 
w tym 10 dojazdami pożarowymi4. Przewidziana zarządzeniem nr 57 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z 3 sierpnia 2015 r. ekspertyza docelowej sieci 
drogowej Nadleśnictwa, w tym podział dróg leśnych na strategiczne i główne, 
zostanie wykonana przez Nadleśnictwo do 30 czerwca 2018 r. (w terminie 
wskazanym w tym zarządzeniu). 

(dowód: akta kontroli str. 44-52) 

1.2. W okresie objętym kontrolą Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Węgorzewie, której właściwość miejscowa obejmowała teren Nadleśnictwa, 
uczestniczyła w trzech akcjach gaśniczych, podczas których nie stwierdzono 
niewłaściwego stanu dróg leśnych stanowiących dojazdy do miejsc pożaru. 
Nadleśnictwo co roku aktualizowało „Sposób postępowania na wypadek powstania 
pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów 
leśnych”. 

(dowód: akta kontroli str. 63-74) 

1.3. W badanym okresie Nadleśnictwo nie planowało i nie realizowało budowy 
nowych dróg. Potrzeby rzeczowe w zakresie przebudowy dróg leśnych wynikały 
m.in. z planu urządzania lasu, a także z wykonania sieci dróg o podwyższonych 
parametrach, zapewniających m.in. realizację planowanego wywozu pozyskanego 
drewna. Podstawowymi kryteriami kwalifikowania dróg leśnych do przebudowy było 
m.in. intensywne ich użytkowanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy pracach 
wywozowych i zrywkowych. Potrzeby rzeczowe w zakresie utrzymania dróg leśnych 
zgłaszane były przez leśniczych w formie pisemnych wniosków do Nadleśniczego, 
które następnie podlegały analizom i opiniowaniu przez trzyosobowy zespół 
pracowników Nadleśnictwa. Decyzje o zakwalifikowaniu dróg do objęcia pracami 
utrzymaniowymi ww. zespół podejmował m.in. w oparciu o zakres potrzeb 
gospodarczych na danej drodze, bezpieczeństwo użytkowania oraz planowaną 
gospodarkę leśną. Były one zatwierdzane przez Nadleśniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 6-10, 30-37, 54-55, 91-97) 

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. 56, 76, 696-697) 

1.5. Potrzeby i nakłady finansowe Nadleśnictwa na przebudowy dróg leśnych 
ujmowano w planach finansowo-gospodarczych na podstawie szacunków opartych 
o kosztorysy inwestorskie, wykonane przez projektantów w ramach zleconych 
im prac projektowych. W przypadku utrzymania dróg leśnych potrzeby i nakłady 
ujęte w tych planach szacowane były na podstawie potrzeb rzeczowych ujętych 
we wnioskach leśniczych i możliwości finansowych Nadleśnictwa. 

Według planu finansowo-gospodarczego (po zmianach) na 2014 r. nakłady (netto) 
na przebudowę dróg leśnych określono w wysokości 1.390,0 tys. zł, a koszty ich 
utrzymania w kwocie 267,0 tys. zł. W kolejnych latach wynosiły one odpowiednio: 
1.339,1 tys. zł i 334,0 tys. zł w 2015 r. oraz 1.021,0 tys. zł i 250,2 tys. zł w 2016 r. 

                                                      
4 Nadleśnictwo nie zinwentaryzowało długości dojazdów pożarowych. 
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W 2014 r. na przebudowę dróg leśnych wydatkowano 1.230,0 tys. zł (88,5% planu) 
oraz 359,5 tys. zł na utrzymanie dróg leśnych (134,6% planu), a w 2015 r. 
odpowiednio 1.210,3 tys. zł (90,4%) oraz 317,3 tys. zł (95%). 

Źródłami finasowania przebudowy dróg leśnych były środki własne Nadleśnictwa. 
W badanym okresie Nadleśnictwo nie korzystało ze środków unijnych na budowę 
lub przebudowę dróg leśnych, bowiem program pomocowy dotyczył jedynie budowy 
lub przebudowy dróg pożarowych. Ponadto do programu tego mogli zostać 
zakwalifikowani jedynie beneficjenci w I lub II kategorii zagrożenia pożarowego, zaś 
w Nadleśnictwie ustalony został III stopień. 

(dowód: akta kontroli str. 50-53, 89-90, 98) 

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 
pięciu5 oraz realizację prac związanych z utrzymaniem 37 odcinków dróg leśnych6 
zlecono wykonawcom na podstawie siedmiu postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Łączna wartość udzielonych 
zamówień w ww. zakresie wynosiła 3.282,7 tys. zł. Wyboru wykonawców robót 
dokonano z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców, określonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych7. Umowy zawarte z wyłonionymi wykonawcami były zgodne z treścią 
złożonych ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 19-25, 31-32, 133-169, 202-237, 267-304, 335-371, 403-439, 464-495,  
516-549) 

W czterech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę 
trzech dróg leśnych8 oraz na utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie9, wszczętych 
w 2015 r., zastosowano kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, podczas 
gdy art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych10 stanowił wówczas, 
że cena może być jedynym kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest 
powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Ponadto, 
w przypadku zastosowania jednego kryterium należało wykazać w załączniku 
do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu 
zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu 
zamówienia. Nadleśniczy i specjalista ds. administracyjno-gospodarczych wyjaśnili, 
że ich zdaniem roboty budowlane są usługami powszechnie dostępnymi oraz 
że na rynku funkcjonuje wiele podmiotów wykonujących te roboty. Podali również, 
że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz”) określała 
szczegółowo stawiane wymagania jakościowe dotyczące zastosowanych wyrobów 
budowlanych i specjalistycznego sprzętu. Niesporządzenie zaś ww. załącznika 
do protokołu postępowania wynikało z przeoczenia. 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela jednak argumentacji wskazanej 
w ww. wyjaśnieniach, bowiem o powszechnej dostępności usługi nie świadczy fakt 
od ilu podmiotów na rynku możliwe jest jej nabycie, ale kwestia czy usługa służy 
bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy bez jakichkolwiek utrudnień w jej 

                                                      
5 W pięciu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6 W dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. 
8 Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Duży Kamień; Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kalskie Nowiny; Przebudowa 
drogi leśnej w Leśnictwie Rydzówka (łączna wartość 1.386,4 tys. zł) 
9 Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2015 r. (279,3 tys. zł). 
10 Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 – przepis ten obowiązywał w okresie od 19 października 2014 r. do 28 lipca 2016 r.   
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nabyciu. Ustalone natomiast standardy jakościowe należy rozumieć jako typowe, 
przeciętne i powtarzalne cechy jakościowe i techniczne rzeczy oraz usługi, 
niewymagające skomplikowanego opisu. Wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu 
jedynie o kryterium ceny może być dokonany tylko w przypadku realizacji prostych 
i standardowych (typowych) zamówień publicznych, a roboty budowlane związane 
z przebudową oraz utrzymaniem dróg leśnych w Nadleśnictwie były pracami 
o wysokim stopniu skomplikowania i wymagały dużej precyzji wykonania. W każdym 
przypadku przebudowy siwz zawierała bowiem szczegółowy opis wymogów 
jakościowych i technicznych przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą 
indywidualnie sporządzonych w tym celu: projektu budowlanego, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, a także dokumentacji 
geotechnicznej. Indywidualny charakter sporządzenia takiej dokumentacji wykluczył 
zatem standardowe wykonanie zaplanowanych prac. W przypadku zaś utrzymania 
dróg leśnych, siwz wskazywała szczegóły techniczne związane z wykonaniem robót, 
rodzajem dopuszczonych do użycia wyrobów budowlanych, w tym kruszyw, a także 
rodzaju specjalistycznego sprzętu, który należało użyć do wykonania tych prac. 

(dowód: akta kontroli str. 11-14, 19-25, 80-84, 87-88, 267-304, 335-371, 403-439, 516-549) 

W 2014 r. Nadleśnictwo wybrało jednego wykonawcę utrzymania 10 odcinków dróg 
leśnych o wartości 91,0 tys. zł, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, którego 
wartość szacunkowa nie przekraczała równowartości w złotych kwoty 30 tys. euro. 
Postępowanie to zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami regulaminu 
zatwierdzonego 15 maja 2014 r. przez Nadleśniczego11. Wywiązano się bowiem 
m.in. z określonych w nim wymogów ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na 
podstawie rozeznania stawek na lokalnym rynku, zapytania ofertowe skierowano do 
czterech wykonawców, a wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o 
ustanowione kryterium ceny. 

Usunięcie powstałych w kontrolowanym okresie 18 awarii dróg leśnych o łącznej 
wartości 207,3 tys. zł zlecono wykonawcom wybranych zgodnie z ww. regulaminem.  

Nadleśnictwo nie wykonywało przebudowy dróg leśnych i prac utrzymaniowych 
we własnym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 26-29, 30, 33-7, 449-512, 554-571) 

2.2. Nadleśnictwo zleciło opracowanie dokumentacji projektowych planowanych 
do przebudowy dróg leśnych, obejmujących m.in. projekt budowlany branży 
drogowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, 
przedmiar robót oraz opinię geotechniczną. 

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

(dowód: akta kontroli str. 31-42, 57-62, 75, 98-132, 170-173, 238-241, 305-308, 372-375, 440-445) 
                                                      
11 Regulamin postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy i udzielenia zamówienia na roboty budowlane, dostawy 
lub usługi, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro w Nadleśnictwie Borki. 
12 Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. 
13 Staroście Powiatu Węgorzewskiego oraz Staroście Powiatu Giżyckiego. 
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2.3. W umowach na przebudowę i utrzymanie dróg leśnych, zawartych 
z wykonawcami, interesy Nadleśnictwa zabezpieczono m.in. poprzez ustanowienie: 
− kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy oraz w usunięciu wad, 

a także za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialny był 
wykonawca, 

− zabezpieczania należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia. 

Ponadto w umowach na przebudowę dróg leśnych ustanowiono, że okres gwarancji 
oraz rękojmi wynosi od 3 do 5 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 77-79, 157-163, 224-230, 290-297, 357-364, 425-432, 483-488, 535-541) 

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

W trzech przypadkach, w trakcie realizacji robót wprowadzono zmianę w przyjętych 
rozwiązaniach projektowych. I tak, przy przebudowie dróg leśnych w Leśnictwach 
Sarnianka-Knieja Łuczańska, Duży Kamień i Kalskie Nowiny, po konsultacji 
z projektantem Nadleśnictwo wyraziło zgodę na propozycję wykonawcy dotyczącą 
zmian w sposobie wykonania ścianek czołowych przepustów, co uzasadniano 
m.in. zapewnieniem większej stateczności skarp. Ponadto przy przebudowie drogi 
leśnej w Leśnictwie Kalskie Nowiny, za zgodą inspektora nadzoru inwestorskiego 
(dalej: „inspektor”), wprowadzono zmianę lokalizacji jednego z przepustów 
drogowych. Wynikało to z ujawnienia niezinwentaryzowanego przepustu, którego 
stan techniczny nie pozwalał na dalsze użytkowanie, bowiem kręgi betonowe, 
z których był wykonany uległy zniszczeniu. Ww. zmiany poprawiły m.in. estetykę 
wykonania i funkcjonowanie urządzeń dróg oraz nie wpłynęły na zwiększenie 
wartości robót. 

 (dowód: akta kontroli str. 174-197, 242-261, 309-334, 376-402, 446-463) 

3.2. Nadleśnictwo w przypadku zadań związanych z przebudową dróg w ramach 
obsługi inwestorskiej, zleciło nadzór nad realizacją robót osobom posiadającym 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Inspektor w trakcie realizacji 
ww. zadań m.in. ocenił jakość wykonanych robót, protokolarnie potwierdził 
wykonanie robót zanikających oraz dokonywał odbiorów końcowych. Ponadto 
przebieg realizacji robót dokumentowano w dziennikach budowy założonych przez 
Nadleśnictwo. Pracę inspektora w każdym przypadku nadzorował Sekretarz 
Nadleśnictwa. Roboty związane z utrzymaniem dróg leśnych były nadzorowane 
przez właściwych terenowo leśniczych. 

Działania nadzorcze inspektora, leśniczych oraz pracowników Nadleśnictwa 
zapewniły prawidłową realizację robót przewidzianych umowami z wykonawcami 
przebudów i utrzymania dróg leśnych. Roboty budowlane w tym zakresie zostały 
wykonane zgodnie z zawartymi umowami, bez usterek oraz komisyjnie odebrane. 

(dowód: akta kontroli str. 174-197, 242-261, 309-334, 376-402, 446-463, 496-498, 513-515, 550-553, 
572-600) 
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3.3. W badanym okresie w Nadleśnictwie przebudowano pięć dróg14. Konstrukcja 
twardej nieulepszonej ich nawierzchni wykonana została z użyciem wyrobów 
budowlanych, tj. m.in. kruszyw łamanych o frakcji 0/31,5mm oraz 0/63mm, grysu 
kamiennego łamanego o frakcji 2/6,3mm, cementu, stabilizujących spoiw 
chemicznych oraz geowłókniny. Dla każdej z tych dróg, zgodnie z art. 64 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane, zostały założone książki obiektu budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 38-42, 603-642) 

W przypadku dwóch dróg leśnych15 przebudowanych w badanym okresie, 
eksploatowanych odpowiednio od 30 września 2014 r. i 22 października 2014 r., 
Nadleśnictwo do 29 sierpnia 2016 r., wbrew wymogowi art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane, nie przeprowadziło okresowej – rocznej kontroli ich stanu 
technicznego. Według wyjaśnień Nadleśniczego i specjalisty ds. inwestycji 
i remontów, przeprowadzone na tych drogach przeglądy gwarancyjne wykonanych 
robót zastępują roczne kontrole ich stanu technicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 15-18, 81-82, 85-88, 602-642, 736-737) 

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

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

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

Zrealizowane zadania przebudowy i utrzymania dróg leśnych zostały rozliczone 
zgodnie z postanowieniami zawartych umów. Przy realizacji wszystkich umów 
na ww. zadania, dokonano odbiorów końcowych, w których uczestniczyli 
m.in. pracownicy Nadleśnictwa, inspektor oraz przedstawiciele wykonawcy. Prace 
zanikowe w toku ich realizacji były zgłaszane inspektorowi, który dokonywał ich 
odbioru odnotowując to w dzienniku budowy oraz protokołach odbioru robót 
zanikających.  

Dokonane przez Nadleśnictwo płatności odpowiadały kwotom określonym 
w zawartych umowach z wykonawcami. Zaplanowane płatności odpowiadały 
płatnościom wykonanym i wynosiły one 3.282,7 tys. zł. Nie wystąpiły przypadki 
skutkujące naliczeniem wykonawcom kar umownych. Płatności zostały wykonane 
zgodnie z postanowieniami umów, tj. w terminie 14 od dnia doręczenia faktur. 

W okresie gwarancji i rękojmi w dwóch przypadkach16 przeprowadzono przeglądy 
gwarancyjne wykonanych robót. W obu tych przypadkach stwierdzono wówczas 
po trzy usterki: zastoiska wody oraz rysy i wyłuszczenia podbudowy. Ich usunięcie 
zostało potwierdzone przez pracowników Nadleśnictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 77-79, 157-161, 174-201, 224-228, 242-266, 290-295, 309-334, 357-362, 
376-402, 425-463, 483-487, 496-498, 507-515, 535-539, 542, 550-553,643) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

                                                      
14 Droga leśna w Leśnictwach Sarnianka i Knieja Łuczańska, droga leśna w Leśnictwie Knieja Łuczańska, droga leśna 
w Leśnictwie Duży Kamień, droga leśna w Leśnictwie Kalskie Nowiny, droga leśna w Leśnictwie Rydzówka. 
15 Droga leśna w Leśnictwach Sarnianka i Knieja Łuczańska, droga leśna w Leśnictwie Knieja Łuczańska. 
16 Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwach Sarnianka i Knieja Łuczańska oraz przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Knieja 
Łuczańska. 
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5. Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięć związanych 
z przebudową i utrzymaniem dróg leśnych 

5.1. W badanym okresie przebudowanych zostało łącznie 25,8 km dróg leśnych 
(8,9% długości wszystkich dróg leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo)  
o wartości 3.000,5 tys. zł, zaś pracom utrzymaniowym o łącznej wartości 
874,4 tys. zł poddano: 192,1 km (66,6%) dróg leśnych w 2014 r.; 75,5 km (55,3%) 
w 2015 r. oraz 28,3 km (9,8%) w 2016 r. (do 31 maja). 

(dowód: akta kontroli str. 30, 44-47) 

5.2. Po zakończeniu każdej przebudowy Nadleśnictwo otrzymało od wykonawców 
dokumentację powykonawczą, w skład której wchodziły m.in. protokoły odbioru prac 
zanikających, dziennik budowy, protokoły z wykonanych badań. 

(dowód: akta kontroli str. 176-188, 244-253, 311-325, 378-388, 448-457) 

5.3. Roboty zrealizowane w ramach przebudowy i utrzymania dróg leśnych, 
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 poddane ww. przebudowom pozyskano ok. 20,2 tys. m3 drewna 
(o wartości 3.745,0 tys. zł netto17), zaś z terenów obsługiwanych przez drogi objęte 
pracami utrzymaniowymi – 166,2 tys. m3 (31.185,9 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 696-697) 

5.4. Przeprowadzone oględziny przebudowanych pięciu dróg leśnych wykazały 
m.in., że były one przejezdne, ich nawierzchnia była równa, szerokość korony 
nasypu stanowiącego jezdnię wraz z poboczami wynosiła od 5,1 m do 5,5 m. Górna 
warstwa nawierzchni tych dróg wykonana była z mieszanki kruszyw naturalnych 
i łamanych. Drogi te posiadały wszystkie elementy przewidziane dokumentacją 
projektową. Stwierdzone w toku oględzin usterki w postaci spowodowanych 
opadami deszczu ubytków w okolicach przepustów, zostały w toku kontroli 
zgłoszone przez Nadleśnictwo wykonawcom w ramach uprawnień gwarancyjnych. 

Drogi poddane oględzinom posiadały stosowne oznakowanie, tj. m.in. znakami 
drogowymi A 24 – rowerzyści (droga w Leśnictwie Kalskie Nowiny), A 10 – przejazd 
kolejowy bez zapór, B-20 – STOP oraz G-3 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem 
kolejowym jednotorowym” (droga w Leśnictwie Duży Kamień), tabliczkami 
zawierającymi znak B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach wraz z informacją „Nie 
dotyczy A.L.P.” (wjazdy na drogę w Leśnictwach Knieja Łuczańska i Sarnianka). 

(dowód: akta kontroli str. 698-736) 

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 lasach18 (dalej” „u.o.l.”). W okresie objętym kontrolą z tytułu nieuprawnionego 
wjazdu na drogi leśne19 na kierowców nałożono: sześć grzywien na łączną kwotę 
0,5 tys. zł w 2014 r., 20 grzywien na kwotę 1,6 tys. zł w 2015 r., oraz - jedną 
grzywnę – 0,1 tys. zł w 2016 r. (do 31 maja). 

(dowód: akta kontroli str. 644) 

5.6. W badanym okresie Nadleśnictwo za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białymstoku, na podstawie art. 39a u.o.l. ustanowiło pięć 
odpłatnych20 służebności dróg polegających na prawie przejścia i przechodu. 
W październiku 2015 r., zgodnie z art. 35 ust. 1 u.o.l., na podstawie zarządzenia 
Nadleśniczego udostępniono pięć dróg leśnych dla ruchu pojazdów silnikowych, 

                                                      
17 Podatek vat nie stanowi przychodu Nadleśnictwa. 
18 Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, ze zm. 
19 Na podstawie art. 161 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). 
20 Dwie w kwocie 226,32 zł brutto rocznie, pozostałe w kwotach brutto: 54,12 zł, 124,23 zł,  284,13 zł rocznie. 
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zaprzęgowych i motorowerów. Uzasadnione to było m.in. potrzebą udostępnienia 
dróg leśnych okolicznym mieszkańcom i organizatorom turystyki. 

(dowód: akta kontroli str. 646-695) 

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 Kontroli21, wnosi o: 

1. Stosowanie, oprócz ceny, innych kryteriów oceny ofert w postępowaniach 
o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane związane 
z przebudową i utrzymaniem dróg leśnych. 

2. Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego dwóch obiektów 
budowlanych, tj. dróg położonych w Leśnictwach Sarnianka i Knieja Łuczańska. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

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

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

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

Olsztyn, dnia      września 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  

Bartosz Kościukiewicz 
starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

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

 

 

 

 

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