
MINISTER ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia  28-02-2018 r. 

DL-I.070.9.2018.EL
597490.1566069.1195123

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na zapytanie posła Aleksandra Mrówczyńskiego w sprawie stanu dróg 

wojewódzkich w powiatach chojnickim i człuchowskim oraz możliwości ich remontu 

(K8ZAP6667), po uzyskaniu stanowiska Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 

przedstawiam poniższą informację.

Problem wywozu drewna z terenów klęskowych jest jednym z głównych zagadnień 
rozpatrywanych od kilku miesięcy przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
(Lasy Państwowe). Z przeprowadzonych analiz wynika jednoznacznie, że główne 
i najbardziej niszczące obciążenie z tytułu wywozu drewna dotyczy lokalnych dróg gminnych 
i powiatowych. Przede wszystkim dlatego, że ich przeznaczenie i konstrukcja nie były 
dedykowane do tak wysokiego natężenia ruchu wielkotonażowego, w odróżnieniu od dróg 
wojewódzkich, które z założenia powinny być przystosowane do wyższej kategorii ruchu, 
z większą nośnością.

Obecnie główny nacisk położony jest na wykonywanie dróg tymczasowych, zarówno 
na gruntach Lasów Państwowych, jak i przyległych dróg powiatowych i gminnych, w celu 
bieżącego udrażniania terenów klęskowych.

Odnosząc się do zapytania o możliwość współfinansowania i współpracy przy 
kompleksowym remoncie dróg wojewódzkich numer 201, 212 i 235 informuję, że planowana 
partycypacja Lasów Państwowych w odbudowie infrastruktury drogowej na dużą skalę 
rozpocznie się w 2019 roku i będzie adresowana do gmin i powiatów na zasadzie 
przedsięwzięć wspólnych.



Wysokość dofinansowania ze środków funduszu leśnego inwestycji wspólnych 
w zakresie przebudowy i odbudowy dróg zostanie określona w uzgodnieniu z wójtami 
i starostami, gmin i powiatów położonych na terenie klęskowym i przedstawiona na etapie 
prowizorium planu finansowego Lasów Państwowych na 2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z uzyskanymi informacjami z Lasów 
Państwowych, drogi wojewódzkie nr 201, 212 i 235 tylko w nieznacznym stopniu są 
obciążone transportem wysokotonażowym pozyskanego drewna. Jednostki organizacyjne 
Lasów Państwowych nie otrzymały żadnych monitów od zarządców tych dróg, dotyczących 
wsparcia w ramach przedsięwzięć wspólnych lub innych form dofinansowania do polepszenia 
ich stanu technicznego.
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