
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 27. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 lipca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się właściciele działek nr (…),(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…) 

oraz (…) w Rycerce Dolnej w gminie Rajcza, po których przebiega nienaniesiony na mapę odcinek drogi 

Ujsoły – Młoda Hora (kilometraż 4+070 do 4+640) z prośbą o pomoc w naprawie całkowicie zniszczonej 

nawierzchni wskazanego odcinka poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi. 

Z przekazanych mi informacji wynika, że szkody powstawały od początku lat dziewięćdziesiątych do dzi-

siaj i spowodowane są realizacją masowego wyrębu drzew zaatakowanych kornikiem, a następnie wywozem 

materiału ciężkimi samochodami z kompleksów Muńcuł i Rycerzowa, do których wspomniana droga stanowi 

jedyny dojazd. Według ogólnych szacunków wywieziono kilkaset tysięcy metrów sześciennych drzewa, tym-

czasem nikt obecnie nie poczuwa się do naprawy wyrządzonej szkody w infrastrukturze drogowej. 

W związku z tym właściciele wymienionych działek zwrócili się o naprawę szkody do Nadleśnictwa Uj-

soły, jednak w odpowiedzi w pismach z dnia 11 marca 2021 r. i 8 kwietnia 2021 r. nadleśniczy poinformował 

jedynie, że Nadleśnictwo Ujsoły jako jednostka wchodząca w skład PGL LP reprezentuje Skarb Państwa 

i zarządza jego majątkiem jako statio fisci i może wydać na naprawę nawierzchni drogi część środków pod 

warunkiem uregulowania praw własności odcinka drogi przebiegającego po prywatnych działkach przez wy-

tyczenie drogi i przejęcie przez gminę. Stwierdził także, że nadleśnictwo nie odpowiada za powstałe szkody, 

ponieważ sprzedało drzewo na miejscu wyrębu/wycinki w lesie, a szkody wyrządziły firmy zewnętrzne, któ-

rych samochody wywoziły drzewo. 

Jak podkreślają właściciele wymienionych działek, nigdy nie robili oni żadnych problemów nadleśnictwu, 

ponieważ byli przekonani, że po powstaniu jeszcze wcześniejszych szkód, z końca lat osiemdziesiątych, teraz 

już bez wątpienia zostanie przeprowadzony kompleksowy remont przedmiotowej drogi. Tym samym obecnie 

sytuacja wygląda tak, że odcinki przedmiotowej drogi należące do gminy Ujsoły i Nadleśnictwa Ujsoły mają 

nową asfaltową nawierzchnię, a odcinek, o którym mowa, po którym muszą jeździć mieszkańcy Danielki 

i Młodej Hory oraz turyści bardzo licznie odwiedzający te tereny, przedstawia katastrofalny stan. Nadleśnic-

two Ujsoły wygenerowało dla Skarbu Państwa zysk rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, tymczasem wła-

ściciele działek wymienionych na wstępie pozostają poszkodowani ze zrujnowanym odcinkiem drogi prze-

biegającym przez ich tereny, w praktyce nienadającym się obecnie do korzystania. 

Niniejszym zwracam się do Pana Ministra o analizę przedłożonego problemu pod kątem udzielenia pomo-

cy właścicielom wymienionych działek w postaci doprowadzenia do wykonania generalnego remontu, 

a w zasadzie już odbudowy nawierzchni drogi zniszczonej w trakcie prac prowadzonych przez nadleśnictwo, 

oraz przekazanie informacji w przedmiocie niniejszego oświadczenia. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 
 


