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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. Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr  LOL/47/2016 z 1 lipca 2016 r. 

2. Adam Rączkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr  LOL/55/2016 z 20 lipca 2016 r. 

      (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Nadleśnictwo Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-240 Drygały (zwane w dalszej części 
„Nadleśnictwem”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Michał Sobecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Drygały (dalej: „Nadleśniczy”), od 24 
września 2012 r.    

      (dowód: akta kontroli str. 5)                                                                                                              

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 na drogach leśnych oraz bieżącego ich utrzymania 
uwzględniające m.in. planowane pozyskanie drewna oraz terminowy jego 
wywóz, 

- zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji i utrzymania dróg leśnych, 

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

- uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych w wyniku zrealizowania ww. 
zadań. 

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

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 
- naruszenia postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych3 przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu zamówienia publicznego 
dotyczącego wyboru wykonawcy przedsięwzięcia na drodze leśnej w Leśnictwie 
Kowalewo, 

- rozpoczęcia robót polegających na naprawie mostu drewnianego w ciągu drogi 
leśnej przed upływem 30-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ 
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 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. (zwanej w dalszej treści „ustawą Prawo zamówień publicznych”). 
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- nieprzeprowadzenia obowiązkowej kontroli stanu technicznego drogi leśnej 
objętej przedsięwzięciem inwestycyjnym w Leśnictwie Kowalewo. 

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 705 drogami leśnymi o łącznej długości 748,3 km. 
Nadleśniczy w złożonym wyjaśnieniu podał, że nie są to wszystkie drogi leśne,  
a wykonanie ekspertyzy docelowej sieci drogowej, w tym zinwentaryzowanie 
wszystkich dróg, zgodnie z zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z 3 sierpnia 2015 r., nastąpi do końca 2016 r. Na ten cel Nadleśnictwo 
zaplanowało na 2016 r. kwotę 35 tys. zł netto. 
Na terenie Nadleśnictwa znajdowały się 62 drogi leśne pełniące funkcję dojazdów 
pożarowych4. Sześć spośród ww. dojazdów pożarowych należało do dróg głównych 
i miało znaczenie strategiczne. 

(dowód: akta kontroli str. 6-27) 

1.2. W „Planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Drygały na lata 2010-2019”5 (dalej: 
„pul”) w zadaniach z zakresu infrastruktury drogowej zapisano, że nie planuje się 
realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej. W przypadku zaś wystąpienia 
takiej potrzeby, zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Proces planowania przebudowy dróg oparty był o „Wieloletni Plan Inwestycyjny”, 
corocznie aktualizowany i uzupełniany o bieżące potrzeby oraz możliwości 
finansowe Nadleśnictwa. Ostateczną decyzję dotyczącą przebudowy danego 
odcinka drogi podejmował Nadleśniczy z uwzględnieniem hierarchii potrzeb  
i posiadanych środków finansowych.  

Głównym kryterium kwalifikacji dróg leśnych do napraw w ramach bieżącego 
utrzymania (remonty i profilowanie) były natomiast oceny leśniczych w kontekście 
przydatności dróg dla celów gospodarczych oraz dojazdów pożarowych. 
W badanym okresie zaplanowano przebudowę dróg leśnych o łącznej długości 
4,545 km, w tym 3,3 km w 2014 r. oraz 1,245 km w 2016 r. Na 2015 r. nie 
planowano i nie realizowano żadnej przebudowy drogi.  

W 2014 r. wykonano przebudowę drogi leśnej na odcinku 3,178 km. Do zakończenia 
kontroli NIK nie rozpoczęto jeszcze zaplanowanej na 2016 r. przebudowy drogi  
w Leśnictwie Myszki, stanowiącej dojazd pożarowy nr 43 (wyłoniono wykonawcę 
zadania w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

W latach 2014-2016 (do końca maja) pracami utrzymaniowymi (profilowanie 
nawierzchni i remonty dróg) objęto 199,8 km dróg leśnych, w tym 93,0 km w 2014 r., 
72,8 km w 2015 r. oraz 34,0 km w 2016 r. 

Prace inwestycyjne i remontowe na drogach leśnych zlecane były podmiotom 
zewnętrznym, poza jednym przypadkiem, w którym podmiot zewnętrzny dostarczył 
kruszywo łamane, a Nadleśnictwo dokonało jego ułożenia na drodze oraz 
profilowania i zagęszczenia. Profilowanie dróg, w ramach bieżącego ich utrzymania, 
Nadleśnictwo wykonywało we własnym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 28-122) 

1.3. W latach 2014-2016 (do końca maja) nakłady finansowe niezbędne do 
przeprowadzenia przebudowy dróg leśnych szacowane były w oparciu o przeciętne, 
poniesione w roku poprzednim koszty oraz kwoty ujęte w „Wieloletnim Planie 

                                                      
4 Zgodnie z mapą przeglądową ochrony przeciwpożarowej i wykazem dojazdów pożarowych. 
5 Zatwierdzonym decyzją Ministra Środowiska w dniu 30 marca 2010 r. 
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Inwestycyjnym”. Koszty remontów oraz profilowania ustalano szacunkowo, według 
potrzeb i możliwości finansowych Nadleśnictwa. 

W okresie objętym kontrolą, w ramach przygotowania do realizacji zadania 
inwestycyjnego w Leśnictwie Kowalewo oraz dziewięciu zadań utrzymaniowych 
sporządzono kosztorysy inwestorskie, w których wskazano wartości zadań, 
zweryfikowane w trakcie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Koszty związane z profilowaniem nawierzchni dróg leśnych ujmowano 
w wydatkach bieżących Nadleśnictwa. 

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

Według planu finansowo-gospodarczego na 2014 r. nakłady na przebudowę dróg 
określono w wysokości 708,2 tys. zł6, a koszty na ich utrzymanie, tj. profilowanie 
nawierzchni w kwocie 52,9 tys. zł. Na 2015 r. na remonty i profilowanie dróg 
zaplanowano koszty w wysokości 288,4 tys. zł. W planie na 2016 r. na wykonanie 
przebudowy drogi wykazano 443,9 tys. zł, a na profilowanie i remonty - 227,7 tys. zł.  
Wykonanie planów finansowo-gospodarczych w ww. zakresie wyniosło: 
− 853,5 tys. zł w 2014 r. na przedsięwzięcie inwestycyjne na drodze w Leśnictwie 

Kowalewo (120,5% planu) oraz 125,9 tys. zł na profilowanie dróg leśnych (238% 
planu). Jak wyjaśnił Nadleśniczy zwiększenie wykonania wynikało z realizacji 
dodatkowych robót awaryjnych, 

− 217,3 tys. zł na remonty i profilowanie dróg leśnych w 2015 r. (75% planu).  
Niższe od planowanych poniesienie kosztów na te cele wynikały z oszczędności 
powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego), 

− 30,4 tys. zł w 2016 r. (do końca maja) na remonty i profilowanie dróg leśnych. 

Źródłami finansowania przebudowy i profilowania dróg leśnych w 2014 r. były środki 
własne Nadleśnictwa oraz środki z funduszu scentralizowanej amortyzacji będącej  
w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białystoku (72,5% ogółu 
wydanych środków). W latach 2015-2106 (do końca maja) Nadleśnictwo na 
przedsięwzięcia dotyczące dróg leśnych wydatkowało środki własne. 

Jak wyjaśnił Nadleśniczy, w badanym okresie nie wystąpiły przypadki braku 
możliwości wywozu drewna lub prowadzenia gospodarki leśnej z uwagi na 
nienależyty stan dróg leśnych lub niezapewnienie ich przejezdności. Dodał, że na 
niektórych drogach leśnych o nawierzchni gruntowej, przy niekorzystnych 
warunkach pogodowych (opady), zdarzały się przypadki utrudnień, ale były one 
krótkotrwałe i niezwłocznie usuwane. Nadleśnictwo nie poniosło żadnych wydatków 
z tytułu kar umownych przysługującym odbiorcom drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29, 51-62,83-128)  

1.4. Wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasów administrowanych przez  
Nadleśnictwo ujęte w pul zostały uzgodnione w 2009 r. z Komendantem 
Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie7. Z Planu tego wynika, że 
Nadleśnictwo jest narażone na powstawanie pożarów, a najistotniejszymi 
czynnikami zagrożenia to poligon wojskowy funkcjonujący w obrębie 
administrowanych lasów oraz przewaga siedlisk borowych. 
Nadleśnictwo zostało zaliczone do I kategorii zagrożenia pożarowego. Dojazdy 
pożarowe zostały uwidocznione na mapie ochrony przeciwpożarowej i oznakowane 

                                                      
6 Kwoty w wystąpieniu podane są jako brutto. Kwoty netto z dopiskiem „kwota netto”. 
7 Plan urządzenia lasu został uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim PSP w Olsztynie w dniu 2 grudnia  
   2009 r. wraz z mapą przeglądową ochrony przeciwpożarowej, która została zaktualizowana 27 kwietnia 2015 r. 
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numerami od 1 do 62. Do celów gaśniczo-ratowniczych używane były również drogi 
przeznaczone do prowadzenia gospodarki leśnej. 

W okresie objętym kontrolą na terenie Nadleśnictwa odnotowano 114 pożarów na 
powierzchni 605,47 ha, w tym 88 na terenie ww. poligonu wojskowego (593,75 ha). 
Oszacowane straty w wyniku pożarów wyniosły 81,9 tys. zł.  

Z informacji uzyskanych z dwóch jednostek Państwowej Straży Pożarnej8, których 
właściwość obejmowała teren Nadleśnictwa, wynikało, że jednostki te w badanym 
okresie nie prowadziły żadnych czynności kontrolno-rozpoznawczych pod kątem 
oceny stanu dojazdów pożarowych oraz dojazdów do punktów czerpania wody. 

(dowód: akta kontroli str. 30-50,129-137) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie.  

2. Sposób przygotowania przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy  
i utrzymania dróg leśnych 

2.1. W okresie objętym kontrolą prace związane z inwestycją na drodze leśnej  
w Leśnictwie Kowalewo oraz remontami dróg Nadleśnictwo zleciło podmiotom 
zewnętrznym. W odniesieniu do dwóch zadań (ww. inwestycji oraz jednego 
dotyczącego remontów) wykonawcy zadań zostali wybrani w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych w trybie 
przetargu nieograniczonego, zaś w przypadku pozostałych siedmiu zadań – z uwagi 
na ich wartość nieprzekraczającą wyrażoną w złotych kwotę 30 tys. euro - 
wykonawców wybrano zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym  
w Nadleśnictwie regulaminie9.  

Łączna kwota zamówień udzielonych wykonawcom robót wyniosła 1.105,4 tys. zł,  
w tym 836,2 tys. zł dotyczyło inwestycji na drodze leśnej w Leśnictwie Kowalewo,  
a 259,3 tys. zł remontów dróg, naprawy mostów i przepustów, a także załadunku 
oraz dowozu kruszywa.  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego dotyczącego utrzymania dróg leśnych, Nadleśnictwo przyjęło do 
oceny ofert kryterium ceny. W przypadku zaś przedsięwzięcia dotyczącego drogi 
leśnej w Leśnictwie Kowalewo zastosowano dwa kryteria oceny ofert, tj. cenę - 90% 
oraz stosowanie przy układaniu nawierzchni kruszywa łamanego technologii  
z użyciem układarki – 10%. Nadleśnictwo dodając kryterium użycia układarki 
kierowało się uzyskaniem wyższej jakością robót przy jej użyciu, gdyż gwarantowała 
ona jednakową grubość nakładanej warstwy, wstępne zagęszczenie kruszywa oraz  
uzyskanie zakładanego w projekcie spadku. 

Analiza dokumentacji wszystkich postępowań dotyczących prac utrzymaniowych 
wykazała, że wyboru wykonawców dokonano zgodnie z postanowieniami ustawy 
Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji  
i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami określonymi  
w regulaminach udzielania zamówień publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 138-212) 

W przypadku postępowania przetargowego na „przebudowę drogi leśnej  
w Leśnictwie Kowalewo”, opis przedmiotu zamówienia został określony  
w opublikowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
tj. m.in. projektem i przedmiarem robót. Pomimo tego, że w specyfikacji założono 

                                                      
8 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz Komendy Powiatowej Państwowej  
   Straży Pożarnej w Ełku. 
9 W Nadleśnictwie obowiązywały regulaminy w zakresie udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro  
przyjęte zarządzeniami Nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały: z dnia 02.04.2014 r. i  z 15.10.2015 r. 
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kosztorysowe wynagrodzenie wykonawcy oraz ujęcie w cenie ofertowej całkowitego 
kosztu wykonania zamówienia, opublikowany przedmiar robót nie obejmował 
pełnego ilościowego zakresu robót wynikających z projektu. Różnice pomiędzy 
ilością robót wykazaną w opublikowanym przedmiarze, a zakresem robót ujętym  
w kosztorysie inwestorskim (sporządzonym przez pracownika Nadleśnictwa na 
podstawie projektu) dotyczyły ogółem 12 pozycji robót. Zmniejszenie ilości robót 
nastąpiło m.in. w zakresie: profilowania i zagęszczania podłoża (poz. nr 17 – 
zmniejszenie o 5.173,02 m2, tj. o 27%), wzmocnienia podłoża geosyntetykami  
(poz. nr 19 – o 4.885,91 m2 – tj. o 71%), wykonania podbudowy z kruszyw 
naturalnych (poz. 20 – o 5.542,82 m2) oraz nawierzchni z tłucznia kamiennego  
(poz. nr 21 – o 14.629,86 m2 – tj. o 71%). 
W toku postępowania przetargowego wpłynęły ogółem cztery oferty w kwotach od 
436,9 tys. zł brutto do 1.100,1 tys. zł brutto, przy czym tylko najdroższa obejmowała 
pełen zakres ilościowy robót wynikający z projektu, zaś pozostałe trzy - wyłącznie 
ilości robót ujęte w opublikowanym przedmiarze robót. Zgodnie z opinią radcy 
prawnego Nadleśnictwa, członkowie komisji przetargowej w celu zapewnienia 
porównywalności ofert, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, dokonali poprawek w ofercie obejmującej pełny zakres robót. Polegały 
one na zmniejszeniu ilości robót w 13 pozycjach kosztorysu ofertowego10 do 
poziomu określonego opublikowanym przedmiarem, a także zmniejszeniu ceny na 
formularzu ofertowym z 1.100,1 tys. zł do 583,4 tys. zł, którą stanowiła sumę 
iloczynów stawek jednostkowych pozycji robót ujętych w kosztorysie ofertowym  
i ilości robót przewidzianych w  opublikowanym przedmiarze. 

Z wyjaśnień uzyskanych od wykonawcy (w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia  
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli11), który złożył ofertę obejmującą cały 
zakres prac wynikających z projektu wynikało, że wykazane przez niego  
w kosztorysie ofertowym ilości jednostek materiałów i robót wynikały z projektu 
budowlanego. Świadomie składał pełną ofertę, gdyż projekt budowlany był dla niego 
najważniejszy. Wyrażając zgodę na poprawienie oferty nie miał przy tym 
świadomości, że poprawiona cena nie odpowiada wartości całego zamierzenia 
objętego zamówieniem.   

W wyniku dokonania ww. poprawek ofercie tej przyznano 0,77 pkt. (trzecie miejsce), 
zaś jako najkorzystniejszą uznano ofertę innego wykonawcy na kwotę 436,9 tys. zł, 
z którym zawarto w dniu 14 sierpnia 2014 r. umowę. Przedstawiony przez 
wybranego wykonawcę kosztorys powykonawczy obejmował pełny zakres zadań 
przewidzianych projektem z kwotą wynagrodzenia wykonawcy wynoszącą  
836,3 tys. zł. Wynagrodzenie to Nadleśnictwo wypłaciło w dniu 23 stycznia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 183-189,213-425,856-880) 

1. W ww. postępowaniu Nadleśnictwo w sposób niejednoznaczny opisało przedmiot 
zamówienia. Na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach (projekt i przedmiar 
robót) nie można było bowiem jednoznacznie określić zakresu ilościowego robót 
objętego postępowaniem o udzielenie tego zamówienia. Zakres ilościowy robót 
określony w opublikowanym wraz ze specyfikacją przedmiarze robót w przypadku 
12 pozycji robót był mniejszy niż wynikający z projektu, również załączonego do 
specyfikacji. Działanie Nadleśnictwa w tym zakresie naruszało postanowienia art. 29 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym przedmiot 
zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Skutkiem 
niewłaściwego określenia przedmiotu zamówienia był brak możliwości rzetelnego 
porównania złożonych ofert na etapie ich badania i oceny. Trzy, spośród czterech 

                                                      
10 Kosztorys ofertowy – kalkulacja uproszczona. 
11 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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złożonych ofert, sporządzone zostały bowiem z uwzględnieniem zakresu 
rzeczowego wskazanego w opublikowanym ww. przedmiarze robót, zaś jedna 
obejmowała pełen zakres robót wskazanych w projekcie.   

Członek komisji przetargowej, który opracowywał kosztorys inwestorski i przedmiar 
robót w złożonym wyjaśnieniu podał, że przedmiar z ograniczoną ilością robót został 
sporządzony w okresie, gdy Nadleśnictwo nie posiadało jeszcze środków 
finansowych na realizację pełnego zakresu planowanego zamówienia. Jego 
opublikowanie nastąpiło zaś w wyniku pomyłki, którą wykryto dopiero w trakcie 
analizy złożonych ofert. Nadleśniczy wyjaśnił natomiast, że mimo wpływu różnych 
ofert wynikających z błędnego ogłoszenia robót, opinia radcy prawnego pełniącego 
obsługę prawną Nadleśnictwa była jednoznaczna w zakresie braku przesłanek do 
unieważnienia postępowania.  

2. Nadleśnictwo, w ramach prowadzenia ww. postępowania, z naruszeniem art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonało sprostowania oferty 
wykonawcy, która obejmowała pełen zakres rzeczowy wynikający z projektu, 
poprzez zmniejszenie ilości robót określonych 13 pozycjami kosztorysu ofertowego 
do ilości określonej opublikowanym przedmiarem robót12, co wpłynęło na 
zmniejszenie ceny ofertowej o kwotę 516,7 tys. zł (o 47%).  

Pracownik Nadleśnictwa odpowiedzialny za przeprowadzenie ww. zamówienia oraz 
uczestniczący w pracach komisji przetargowej wyjaśnił, że dokonując korekt  
w ofercie wykonawcy, kierował się opinią radcy prawnego obsługującego 
Nadleśnictwo, który zasugerował dostosowanie tej oferty do błędnie 
opublikowanego przedmiaru robót. Dokonanie tego sprostowania na podstawie art. 
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych miało służyć zapewnieniu 
porównywalności oferty z innymi złożonymi w tym postępowaniu. Nadleśniczy 
powołując się na orzecznictwo KIO podał, że wskazane przez zamawiającego 
różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym, a przedmiarem robót stanowiły oczywiste 
omyłki pisarskie, które zamawiający powinien był poprawić.   

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela jednak ww. argumentacji. Nadleśnictwo nie 
posiadało bowiem uprawnienia do dokonania zmian w ofercie wykonawcy, ponieważ 
nie mieściły się one ani w pojęciu „oczywistych omyłek” pisarskich lub 
rachunkowych, ani „innych omyłek”, określonych w art. 87 ust. 2 ww. ustawy. 
Ponadto, z uwagi na ilościowy zakres robót wyłączonych z oferty wykonawcy, 
dokonane przez Nadleśnictwo zmiany nie mieściły się również w zakresie 
dopuszczonych ww. przepisem poprawek niepowodujących istotnych zmian w treści 
oferty. W takiej sytuacji uzyskana przez Nadleśnictwo zgoda wykonawcy na 
poprawienie oferty stanowiła faktycznie złożenie, w ramach tego postępowania, 
nowego niedopuszczonego przez ustawę Prawo zamówień publicznych, 
oświadczenia woli, co do zakresu oferowanego świadczenia, tj. nowej oferty.  

(dowód: akta kontroli str. 138,183-189,213-425) 

2.2. W okresie objętym kontrolą Nadleśnictwo przed rozpoczęciem prac 
inwestycyjnych na drogach leśnych, naprawą trzech mostów drewnianych w ciągu 
dróg leśnych, naprawą oraz przebudową dwóch zjazdów z drogi powiatowej, na 
podstawie art. 29 i 30 ustawy Prawo budowlane dokonało zgłoszenia do organu 
administracji architektoniczno-budowlanej (Starosty Powiatu Piskiego) zamiaru 
przystąpienia do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Do 

                                                      
12 Ograniczono m.in. pozycje robót w zakresie: długość drogi z 3,178 km do 2,328 km, usunięcia warstwy ziemi  
     urodzajnej (humusu) z ilości 241,0473 m² do 176,5672 m², roboty ziemne wykonywane koparkami  
     przedsiębiernymi w ziem z 48,2096 m³ do 35,3134 m³, wykopy wykonywane spycharkami z 22,5324 m³ do  
    13,1455 m³, roboty ziemne wykonywane ładowarkami z 17,4063 m³ do 8,9881 m³, profilowanie i zagęszczanie  
     podłoża pod warstwy konstrukcyjne z 193,3838 m³ do 141,6536 m³, nawierzchnia z tłucznia kamiennego z  
    197,6741 m² do 51,3755 m². 
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zgłoszeń dołączono wymagane dokumenty, zgodnie z art. 30 ust. 2 ww. ustawy,  
tj. oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestrów gruntów oraz mapy sytuacyjno-
wysokościowe do celów projektowych. Ponadto, w przypadku prac dotyczących 
remontu dróg leśnych do ww. organu załączono sporządzone uproszczone 
dokumentacje projektowe.  

Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwów do zgłoszeń 
oraz nie żądał uzupełnienia złożonych dokumentów, ani też nie wniósł sprzeciwu do 
zamiaru prowadzenia robót budowlanych. W przypadku dotyczącym naprawy oraz 
przebudowy zjazdu z drogi powiatowej 1871 N na drogę leśną w Leśnictwie 
Kowalewo nałożył na Nadleśnictwo dodatkowe obowiązki dotyczące udrożnienia 
rowów przydrożnych poprzez wykonanie przepustów pod zjazdami. Nadleśnictwo  
w pełni wywiązało się z nałożonych powyższych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 236-252,426,439-505) 

Prace inwestycyjne i utrzymaniowe w czterech przypadkach zostały rozpoczęte po 
upływie 30-dniowego terminu w zaświadczeniu o akceptacji zgłoszenia zamiaru 
rozpoczęcia robót. Trzy zaś rozpoczęto przed upływem tego terminu, gdyż Starosta 
Powiatu Piskiego pisemnie poinformował, że nie wnosi do nich sprzeciwu. 

 (dowód: akta kontroli str. 426-438) 

Nadleśnictwo rozpoczęło naprawę mostu drewnianego w ciągu drogi leśnej  
w Leśnictwie Monety przed upływem 30-dniowego terminu wskazanego w art. 30 
ustawy Prawo budowlane na wniesienie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej sprzeciwu od złożonego zgłoszenia. Zgłoszenie prac nastąpiło  
5 sierpnia 2014 r., zaś rozpoczęcie robót, zgodnie z zapisami w dzienniku budowy, 
nastąpiło już 25 sierpnia 2014 r., tj. po upływie 20 dni. Należy podkreślić, że 
Nadleśnictwo rozpoczynając naprawę ww. mostu nie posiadało informacji od ww. 
organu o braku wniesienia sprzeciwu do tych prac.  
Nadleśniczy wyjaśnił, że kierował się koniecznością szybkiej realizacji ww. zadania 
będącego elementem dojazdów pożarowych i koniecznością utrzymania jego 
przejezdności. Izba nie neguje potrzeby niezwłocznego przeprowadzenia 
zaplanowanego przedsięwzięcia, niemniej przed ich rozpoczęciem Nadleśnictwo 
powinno uzyskać zapewnienie o braku wniesienia sprzeciwu.  

(dowód: akta kontroli str. 426-427,430,439-440) 

2.3. Nadleśnictwo zabezpieczyło należyte wykonanie zleconych robót związanych  
z przebudową, remontami i profilowaniem dróg poprzez ustanowienie we wszystkich 
umowach zawartych z wykonawcami, m.in. kar umownych w przypadku 
niezrealizowania części zamówienia lub jego wykonania z opóźnieniem w stosunku 
do określonego w umowie terminu. Przewidziało również kary z tytułu odstąpienia 
od umowy oraz możliwość prowadzenia przez Nadleśnictwo przeglądów 
gwarancyjnych. Ustanowiono rękojmię na wykonane roboty oraz określono, że 
wszystkie płatności wynikające z umów są dokonywane powykonawczo, na 
podstawie protokołów odbioru robót, w terminach określonych w umowach. 

(dowód: akta kontroli str. 374-395,506-641) 

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

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

3.1. Prace inwestycyjne i utrzymaniowe na drogach leśnych (przebudowa drogi, 
naprawa trzech mostów drewnianych w ciągu dróg leśnych, naprawa, przebudowa 
dwóch zjazdów z drogi powiatowej), realizowane były zgodnie z postanowieniami 
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umów w zakresie terminów zakończenia poszczególnych etapów tych 
przedsięwzięć. Zadania zostały odebrane protokolarnie, po uprzednim zgłoszeniu 
ich zakończenia przez wykonawców oraz po dokonaniu pomiarów i odkrywek.  
W protokołach odbiorów, podpisanych przez przedstawicieli Nadleśnictwa, 
wykonawców oraz inspektora nadzoru, potwierdzono wykonanie prac bez wad  
i usterek. 

 (dowód: akta kontroli str. 642-818) 

3.2. Nadleśnictwo zleciło prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania polegającego na przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Kowalewo. 
Wynagrodzenie wykonawcy z tego tytułu wyniosło 9,8 tys. zł, a zakres powierzonych 
zadań obejmował pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży budowlanej. 
Realizacja tej umowy odbywała się m.in. poprzez kontrolę ilości wbudowanego 
kruszywa i jego zagęszczenia, badania nośności, badania dynamicznego modułu 
odkształcenia podłoża oraz analizę startową i sitową materiału w celu porównania 
parametrów wykonanych prac i użytych materiałów w odniesieniu do sporządzonej 
dokumentacji technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczył także  
w odbiorach wykonanych prac.  

W przypadku wykonywania remontów dróg leśnych i profilowania ich nawierzchni, 
nadzór bieżący sprawowany był przez pracownika Nadleśnictwa ds. budowlanych.  

(dowód: akta kontroli str. 536, 642-818) 

3.3. Przeprowadzona w toku kontroli analiza dokumentacji 24 dróg leśnych ujętych 
w środkach trwałych Nadleśnictwa, stanowiących dojazdy pożarowe, które posiadały 
nawierzchnię twardą nieulepszoną wzmocnioną żwirem lub tłuczniem wykazała, że 
dla 15 z nich prowadzono książki obiektów budowlanych, a w odniesieniu do  
10 prowadzono okresowe kontrole stanu technicznego.  
W złożonym wyjaśnieniu Nadleśniczy podał, że książki dla ww. dróg oraz kontrole 
okresowe prowadzone były jedynie dla celów nadzorczych Nadleśnictwa nad tymi 
drogami. 

(dowód: akta kontroli str. 17-18,819-855) 

W 2015 r. nie przeprowadzono okresowej kontroli stanu technicznego co najmniej 
raz w roku wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w odniesieniu 
do drogi leśnej w Leśnictwie Kowalewo, która była objęta przedsięwzięciem 
budowlanym w 2014 r.  

Nadleśniczy wyjaśnił, że zrealizowana przebudowa nie była budową w brzmieniu 
art. 3 ww. ustawy, lecz robotami budowlanymi, dla których nie był wymagany projekt 
budowlany przy zgłoszeniu do starosty (art. 30 ust. 1 pkt 2), w związku z tym droga 
ta nie jest obiektem budowlanym i nie było obowiązku prowadzenia kontroli 
okresowej jej stanu technicznego, o której mowa w art. 62 ustawy Prawo 
budowlane.  

Izba nie podziela jednak argumentacji wskazanej w wyjaśnieniach Nadleśniczego. 
Jak wynika z opinii powołanego w tej sprawie biegłego, droga leśna poddana 
inwestycji w Leśnictwie Kowalewo jest obiektem budowlanym. Art. 62 ww. ustawy 
Prawo budowlane stanowi zaś o obowiązku przeprowadzania kontroli stanu 
technicznego dotyczy zaś właśnie takich obiektów. 

  (dowód: akta kontroli str. 819,839-842,1022-1029) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  
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4. Dokonywanie rozliczeń z wykonawcami zleconych prac w zakresie 
przebudowy i utrzymania dróg leśnych, w tym egzekwowanie pełnej realizacji 
zleconych zadań i napraw gwarancyjnych 

4.1. Łączna kwota wydatków poniesionych przez Nadleśnictwo na zadania 
inwestycyjne oraz utrzymanie dróg leśnych, w tym ich remonty i profilowanie 
nawierzchni w latach 2014-2016 (do końca maja) wyniosła 1.219,7 tys. zł. Analiza 
dokumentacji zadań obejmujących przebudowę drogi w Leśnictwie Kowalewo oraz 
utrzymanie dróg leśnych, na które wydatkowano ogółem 1.069,00 tys. zł wykazała, 
że Nadleśnictwo terminowo dokonało rozliczeń z wykonawcami (poza jednym 
przypadkiem). Zgodnie z postanowieniami umów zawartych z wykonawcami robót, 
wynagrodzenia wypłacano na podstawie wystawionych przez nich faktur, po 
uprzednim protokolarnym odbiorze robót. 

Do dnia zakończenia kontroli NIK nie zostało rozliczone z wykonawcą zadanie  
o wartości umownej 57,8 tys. zł, dotyczące naprawy czterech nieprzejezdnych 
odcinków dróg leśnych (w tym trzech stanowiących dojazdy pożarowe). 
Nadleśnictwo, jako zamawiający, zakwestionowało techniczny sposób wykonania 
zleconych prac, gdyż niewłaściwe wykonano korytowanie oraz nie zagęszczono 
podłoża i nie wyprofilowano podbudowy na naprawianych odcinkach drogi,  
w związku z czym zaproponowało wykonawcy pomniejszenie wartości umownej  
o 16,2 tys. zł (zgodnie z zapisami zawartej umowy). Wykonawca nie zgodził się  
z postawionymi zarzutami, twierdząc że prace zostały wykonane zgodnie z umową, 
niemniej 13 kwietnia 2016 r. wystawił Nadleśnictwu fakturę na kwotę „0,00 zł”. 

  (dowód: akta kontroli str. 856-997) 

4.2. Nadleśnictwo korzystało z przewidzianych umowami praw z tytułu przeglądów 
gwarancyjnych. W latach 2014-2015 dokonało ośmiu przeglądów gwarancyjnych,  
w wyniku czego w dwóch przypadkach dotyczących zrealizowanych zadań 
utrzymaniowych, wyegzekwowało od wykonawcy robót usunięcie usterek w zakresie 
nierówności nawierzchni dróg leśnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 973-997) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie.  

5. Uzyskane efekty rzeczowe 

5.1. W latach 2014-2016 (do końca maja) przedsięwzięciom inwestycyjnym oraz 
polegających na utrzymaniu dróg leśnych (remontom i profilowaniu nawierzchni) 
Nadleśnictwo poddało ogółem 202,98 km dróg leśnych (27,1% długości 
administrowanych dróg), w tym 3,178 km dotyczyło przebudowy drogi w Leśnictwie 
Kowalewo (pożarowej), a 199,8 km utrzymania dróg leśnych. 

Po wykonaniu przebudowy drogi w Leśnictwie Kowalewo sporządzono 
dokumentację powykonawczą, w tym m.in. protokoły robót zanikowych, analizy 
uziarnienia kruszyw, badania stopnia zagęszczenia podłoża, podbudowy  
i nawierzchni, atesty i oświadczenia użytych materiałów budowlanych, obmiar robót 
oraz inwentaryzację geodezyjną. 

Z informacji uzyskanych od dwóch jednostek Państwowej Straży Pożarnej, których 
właściwość obejmowała teren Nadleśnictwa, wynikało, że w ramach prowadzonych 
działań (8 akcji gaśniczych) nie stwierdzono przypadków niewłaściwego stanu dróg 
pożarowych oraz dojazdów do punktów czerpania wody.  

Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny drogi w Leśnictwie Kowalewo 
(objętej zadaniem inwestycyjnym) wykazały, że posiadała ona elementy 
przewidziane projektem budowlano-wykonawczym i wymaganiami rozporządzenia 
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Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów13. W ramach inwestycji wykonano 
bowiem drogę o szerokości od 5,35 do 5,65 m (w tym szerokość jezdni 3,5 m oraz 
poboczy o szerokości od 0,75 m do 1,0 m), 13 mijanek o szerokości 3 m,  
12 zjazdów i 4 przepusty. Oględziny wykazały, że stan drogi był dobry, a jej 
nawierzchnia nosiła ślady użytkowania. 

 (dowód: akta kontroli str. 6,28-29,998-1019) 

5.2. Z oględzin czterech dróg leśnych stanowiących dojazdy pożarowe wynikało, że 
były one oznaczone tabliczkami: „Dojazd pożarowy nr …” oraz tablicami 
informującymi o dojeździe do punktu czerpania wody. 

(dowód: akta kontroli str. 1009-1019)  

5.3. 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 lasach14. W związku z nieuprawnionym wjazdem do lasu w 2014 r. nałożono  
53 mandaty karne (na łączną kwotę 3,1 tys. zł), w 2015 r. – 31 mandatów  
(1,7 tys. zł), a w okresie od stycznia do maja 2016 r - cztery mandaty (0,5 tys. zł). 
Poza tym w badanym okresie udzielono 20 upomnień z tytułu nieuprawnionego 
wjazdu do lasu. 

(dowód: akta kontroli str. 1020-1021) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

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 Kontroli, wnosi o: 

1. Dochowanie należytej staranności w trakcie przygotowania i prowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określenia 
przedmiotu zamówienia oraz oceny ważności ofert. 

2. Wykonywanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, tj. 
drogi leśnej w Leśnictwie Kowalewo. 

3. Przystępowanie do realizacji robót budowlanych po upływie 30-dniowego terminu 
na wniesienie sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 
lub po uzyskaniu od ww. organu wcześniejszego pisemnego stanowiska o nie 
wniesieniu sprzeciwu. 

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. 

                                                      
13 Dz. U. Nr 58 poz. 405 ze zm. 
14 Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm. 
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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        października 2016 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
 
 
 

Henryk Dykty 
główny specjalista kontroli państwowej  

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

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

podpis podpis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania 

wniosków 


