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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Andrzeja Pająka na 27. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 lipca 2021 r. w sprawie naprawy całkowicie zniszczonej nawierzchni drogi poprzez położenie 

nowej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi Ujsoly – Młoda Hora, znak BPS/043-27-

1155/21, oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 31 sierpnia 2021 r., nr DLŁ-WKO.050.106.2021.RB, 

przedstawiam poniższe informacje.

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, droga 

Ujsoły – Młoda Hora jest jedyną drogą dojazdową do części kompleksu leśnego Muńcół w leśnictwie 

Danielka. Droga nie posiada statusu drogi publicznej. W terenie wyżej wymieniony szlak drogowy 

w części zlokalizowany jest na gruntach Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa 

Ujsoły, w części na gruntach należących do Gminy Ujsoły, w części zaś na gruntach stanowiących 

własność osób fizycznych. Szlak drogowy na gruncie będącym własnością osób fizycznych nie pokrywa 

się z drogą naniesioną na mapy. Grunty, jako droga zaznaczona na mapie, były przedmiotem zasiedzenia 

przez Gminę Rajcza. Z przedmiotowej drogi korzysta zarówno Nadleśnictwo Ujsoły, jak i mieszkańcy 

oraz turyści.

W sprawie remontu odcinka drogi będącego własnością osób fizycznych Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Ujsoły odbył kilka spotkań z Wójtami Gmin Ujsoły i Rajcza, Starostą Żywieckim oraz Radnym Powiatu 

Żywieckiego Panem Adamem Iwankiem, a także Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panem 

Kazimierzem Matusznym. Na spotkaniach zostały przedstawione możliwości prawne ewentualnego 



dofinansowania przez Nadleśnictwo Ujsoły prac remontowych na uszkodzonym odcinku drogi. 

Przekazano także informację, iż Nadleśnictwo Ujsoły nie ma możliwości prawnych przeznaczenia 

środków finansowych na inwestycję, na gruntach stanowiących własność osób fizycznych. Wynika                       

to z zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie 

realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką 

leśną. Zgodnie ze wskazanym zarządzeniem istnieje możliwość (przy spełnieniu określonych 

warunków) wspomagania administracji samorządowej (a nie osób fizycznych), poprzez finansowanie 

lub dofinansowywanie, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, inwestycji 

drogowych, o ile inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego. Wójtowie Gmin Rajcza i Ujsoły 

przedstawili stanowisko, iż nie są w stanie przejąć przedmiotowej drogi, a dopóki nie dysponują gruntem 

to również nie mogą tam inwestować.

Z przedstawionego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach 

stanowiska wynika, że po uregulowaniu stanu prawnego przez Urząd Gminy Rajcza, Nadleśnictwo 

Ujsoły będzie posiadało prawne możliwości partycypowania w kosztach wykonania remontu 

przedmiotowej drogi. 

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
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