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Abstract. The paper presents the results of the tender documentation carried out by units of the 
State Forests. The analysis included covered the period of 2012. The study involved 126 forest 
districts from across Poland. The analysis was subject to formal, technical, cost and technological 
aspect implementation of the road surface and roadsides. Based on the collected results it showed 
that forest districts perform most work on reconstruction and repairs, while the least on building 
and maintenance. The first investment works are subject to fire roads, which constitute the 
primary forest complex communication network in planning and organizing rescue and fire-
fighting.

WSTĘP

Na obszarze zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe (PGL LP) jest około 222 tys. km dróg (bez autostrad i dróg szybkiego 
ruchu, do których nie ma dostępu z dróg leśnych). Dróg publicznych na terenie PGL 
LP jest około 48 tys. km, a łączna długość dróg leśnych wewnętrznych szacowana 
jest na około 182 tys. km [Redakcja 2011, Pomarańska 2013].

W ostatnich latach w leśnym budownictwie drogowym obserwuje się olbrzymi 
postęp techniczny i technologiczny [Redakcja 2008, Pomarańska 2013]. Coraz 
częściej wykorzystywane są nowoczesne metody wzmacniania gruntu 
geosyntetykami płaskimi (geowłókniny, geotkaniny, geosiatki, georuszty) czy 
przestrzennymi (geokraty) oraz stabilizacje cementem [Dytkowski 2010, 
Pomarańska 2013].
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Drogi leśne są eksploatowane z różnym nasileniem. Najbardziej użytkowane 
są te, które pełnią funkcje głównych dróg wywozowych oraz dojazdów 
pożarowych. Drogi tego typu powinno budować się w sposób jak najbardziej 
solidny, aby cechowały się pożądaną trwałością, a w trakcie eksploatacji 
nie wymagały dużej liczby zabiegów pielęgnacyjnych [Dytkowski 2010, 
Pomarańska 2013].Dopiero w późniejszych etapach nadleśnictwa zajmują się 
drogami o mniejszym, ale ważnym znaczeniu np. drogami dojazdowymi czy 
technologicznymi opisanymi przez Czerniak i in. [2013].

Na terenach zarządzanych przez PGL LP występują bardzo zróżnicowane 
rodzaje podłoży gruntowych co oznacza, że prace nie mogą być planowane 
schematycznie. Należy uwzględniać rodzaj gruntu na jakim planowane jest 
posadowienie budowli drogowych bądź ich modernizacje. Szczególnej uwagi 
wymagają podłoża słabonośne takie jak murszowe, torfoweoraz spoiste podmokłe.

Wśród przyczyn presji na środowisko przyrodnicze, w tym zwłaszcza na lasy, 
coraz bardziej znaczący udział ma ekspansja przestrzenna, związana z rozwojem 
cywilizacji. Elementem tej ekspansji stała się m.in. nasilająca się w czasie 
i obejmująca coraz to nowe obszary, rozbudowa sieci dróg. Budowa i eksploatacja 
każdej, nawet najmniejszej drogi, powoduje zmiany w środowisku przyrodniczym 
[Borecki i in. 2006].

Dlatego podczas planowania rozbudowy sieci dróg czy ich modernizacji, 
należy wziąć pod uwagę wiele aspektów estetycznych, technicznych 
i przyrodniczych, m.in.: zaplanowanie sieci dróg w optymalnym zagęszczeniu, 
właściwy dobór nawierzchni drogowych, jak najmniejsze ingerowanie 
w środowisko [Dzikowski i in. 2006].

W leśnictwie najczęściej stosuje się najtańsze metody budowy nawierzchni 
drogowych z wykorzystaniem kruszyw naturalnych (piasku, żwiru, pospółek, 
kamieni) oraz odpadów przemysłowych (żużlu, gruzów, łupków przywęglowych). 
Rzadziej wykonuje się drogi w technologiach betonowych i asfaltowych 
[Dytkowski 2010].

Zakres i formę dokumentacji projektowej reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego [Rozporządzenie… 2003] oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Rozporządzenie… 2004]. 
Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający, biorąc pod uwagę tryb 
udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania 
poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z Ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) 
[Dzikowski i in. 2006, Ustawa 1994].

Lasy Państwowe prócz środków własnych oraz funduszu leśnego korzystają 
z tzw. środków pomocniczych, które uzyskują z dotacji Unii Europejskiej 
na projekty środowiskowe, jednym z nich jest Program Rozwoju Obszarów 
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Wiejskich (PROW). Od 2000 roku Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe wykonywały zadania drogowe na około 30 mln złotych rocznie. 
W okresie 2006 – 2008 kwota ta wzrosła, co najmniej sześciokrotnie. W 2008 roku 
regionalne dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP) zgłosiły zapotrzebowanie 
na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg leśnych z funduszu leśnego na 
kwotę około 120 mln zł. W następnych latach zapotrzebowanie to rosło, np. w 2011 
roku na budowę dróg leśnych zaplanowano 525 mln zł. Z kolei w roku 2012 Lasy 
Państwowe zrealizowały inwestycje na około 1 mld zł, który przeznaczyły 
zwłaszcza na modernizacje i budowę dróg [Redakcja 2008, 2011, 2013, 
Pomarańska 2013].

CEL, MATERIAŁ I METODY

Celem pracy była analiza zebranych informacji o inwestycjach drogowych 
realizowanych przez jednostki Lasów Państwowych w 2012 roku, które dotyczyły 
formalnych aspektów przygotowywanej dokumentacji, rodzajów przeprowadzo-
nych robót drogowych, rozmiaru wykonanych zadań budowlanych oraz ich 
kosztów, rodzajów stosowanych technologii budowy nawierzchni, preferowanych 
materiałów (głównie kruszyw) na wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy 
drogowych. 

Analizie poddano elektroniczne wersje dokumentacji projektowych pobrane 
z Biuletynów Informacji Publicznej ze 126 nadleśnictw z terenu całej Polski, które 
stanowiły materiał do pracy.

W celu rozpoznania rozmiaru oraz rodzaju prac związanych z budową, 
przebudową, remontem i konserwacją dróg leśnych wykonywanych przez jednostki 
Lasów Państwowych przeprowadzono przegląd stron internetowych wszystkich 
nadleśnictw w Polsce. W tym celu przeanalizowano zawartość Biuletynu 
Informacji Publicznej 430 nadleśnictw w poszukiwaniu Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz przedmiarów prac, dokumentacji technicznych oraz 
kosztorysów zadań z zakresu budowy dróg. Z przejrzanych stron udało się pozyskać 
126 dokumentacji, po jednej z każdego nadleśnictwa. Szczegółowej weryfikacji 
poddano specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz przedmiary 
prac.

Poddany analizie materiał posłużył do przedstawienia liczby wykonanych prac 
oraz długości wykonanych inwestycji; dokonano również obliczeń powierzchni 
zrealizowanych inwestycji, a także objętości wykorzystanych materiałów 
budowlanych (objętość szacowano na podstawie informacji o wymiarach danej 
warstwy konstrukcyjnej). Prace ziemne poddano analizie, dzieląc je na wykopy
i nasypy, a także roboty poprzedzające te prace polegające na zdjęciu warstwy 
humusu. Wyniki przedstawiono uwzględniając rodzaj prowadzonych prac, 
tj. przebudowę, budowę, konserwację, remont, a także w niektórych przypadkach 
z pogrupowaniem wg dyrekcji regionalnych. Analizę kosztów przeprowadzono 
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dla 34 inwestycji (tylko z tylu udało się pozyskać wyniki postępowań bądź 
ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty). Na podstawie wartości brutto 
inwestycji oraz ich rozmiaru rozumianego jako sumaryczna długość wykonanych 
(remontowanych/przebudowywanych/budowanych) dróg, obliczono średni koszt 
wykonania inwestycji z uwzględnieniem rodzaju prac.

WYNIKI BADAŃ

W celu jak najszerszego przeanalizowania danych zamieszczonych 
w dokumentacji analizie poddano 126 SIWZ z terenu całej Polski (ryc. 1) 
i przedmiarów, których postępowania przetargowe odbyły się w 2012 roku. 
Najwięcej, bo 15 dokumentacji przeanalizowano z RDLP Szczecinek, 14 z RDLP 
Szczecin i 13 z RDLP Toruń. Najmniej, bo dwa udało się pozyskać z RDLP 
Warszawa.

Ryc. 1. Rozkład pozyskanej do analiz dokumentacji dotyczących inwestycji drogowych
na tle Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie zebranych wyników stwierdzić można, że nadleśnictwa 
wykonują najwięcej prac w zakresie przebudów oraz remontów, a najmniej 
wykonuje się konserwacji. Udział procentowy poszczególnych prac przedstawia się 
następująco: przebudowa stanowi 47% przypadków przeanalizowanej 
dokumentacji, remont 35%, budowa 14%, a konserwacja zaledwie 4% przypadków. 
Zmienny jest również rozkład zadań wykonywanych w zależności od RDLP. 
I tak: najwięcej przebudów wykonano w RDLP Toruń, w ogóle nie wykonano ich 
w RDLP Piła, Warszawa i Zielona Góra. We wszystkich dyrekcjach regionalnych 
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wykonywano remonty dróg, najwięcej w RDLP Szczecinek. Budowy zaplanowano 
w 17 przypadkach analizowanej dokumentacji, z czego po 5 w RDLP Szczecin 
i Szczecinek, a w 11 RDLP w ogóle nie wykonano budowy dróg. Po jednej 
konserwacji zaplanowano w 5 regionalnych dyrekcjach. Układ prac pod względem 
liczby inwestycji w poszczególnych regionalnych dyrekcjach przedstawia ryc. 2.

Ryc. 2. Liczba planowanych inwestycji z podziałem na rodzaje zadań wg RDLP 
Źródło: Opracowanie własne.
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Ryc. 3. Układ zadań pod względem długości wykonanych inwestycji w poszczególnych 
RDLP 
Źródło: Opracowanie własne.
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Inaczej kształtuje się rozkład zadań, jeśli pod uwagę wziąć sumaryczną 
długość zrealizowanych inwestycji. Przebudowano 135 437,80 mb, wyremonto-
wano 113 729,50 mb, wybudowano 36 895,25 mb,a konserwację wykonano na 143 
886,00 mb, co łącznie daje inwestycje wykonane na 429 948,60 mb.

Największą inwestycję, biorąc pod uwagę długość zrealizowanych prac, 
wykonano w RDLP Białystok. Zadanie to polegało na konserwacji dróg, co zarazem 
jest największą inwestycją wśród przeanalizowanej dokumentacji. Na terenie 
RDLP Olsztyn przebudowano najwięcej dróg spośród dokumentacji poddanej 
analizie. Przebudowy w ogóle nie wykonano na terenie RDLP Piła, Warszawa, 
Zielona Góra. Za to na obszarze RDLP Piła wyremontowano najwięcej dróg. 
Procentowy udział poszczególnych inwestycji w całości przedstawia się 
następująco: konserwacja 33,47%, przebudowa 31,50%, remont 26,45%, budowa 
8,58%. Rozmiar prac pod względem sumarycznej długości inwestycji drogowych 
w poszczególnych regionalnych dyrekcjach przedstawia ryc. 3.

Większość prac w zakresie budowy, przebudowy, remontu i konserwacji 
wymaga dostarczenia oraz wbudowania odpowiedniego materiału. Materiał ten 
stanowić może kruszywo (żwir, gruz, żużel), płyty żelbetonowe i innego rodzaju 
materiały. Materiały wbudowane przeanalizowano z podziałem na warstwy: 
ścieralną, górną i dolną warstwę podbudowy, odsączająca oraz odcinająca.

Jedynie w paru przypadkach analizowanej dokumentacji warstwa ścieralna 
została opisana jako wymagany element konstrukcji. Jej wyodrębnienie dotyczy 
głównie konstrukcji, w których zastosowano beton asfaltowy.

W trakcie analizy dokumentacji technicznej odnotowano 16 rodzajów 
materiału, jaki wykorzystano do wykonania górnej warstwy podbudowy. 
Materiałem najczęściej wykorzystywanym okazało się kruszywo łamane tzw. 

2kliniec, który wbudowano na 517 055,85 m . Drugą, co do wielkości powierzchni 
wykonanej, jest powierzchnia, w którą wbudowano tłuczeń kamienny i zajmuje ona 

2powierzchnię 254 889,53 m . Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 
2wykorzystane zostało na 129 003,67 m . Zajmującymi znacznie mniejszą 

powierzchnię jednakże ważnymi pod względem konstrukcyjnym materiałami 
2wykorzystanymi do wykonania górnej warstwy podbudowy są: żwir 49 592,50 m , 

2
gruz betonowy na powierzchni 39 343,90 m  oraz płyty żelbetonowe ułożone 

2
na 33 594,14 m . Pozostałe materiały wykorzystane to: mieszanka mineralno-
bitumiczna i grysowo-żwirowa, pospółka, żużel wielkopiecowy, grys, mieszanka 
piaszczysto-gliniasta, kamień murowy na podsypce, kostka brukowa, beton 
asfaltowy i głazy.

Dolną warstwę podbudowy zrealizowano łącznie na powierzchni 
2

1 216 963,43 m . Podczas analizy dokumentacji technicznej odnotowano 
9 rodzajów materiałów budowlanych wykorzystywanych do wykonania dolnej 
warstwy podbudowy. Najczęściej projektanci sięgali po kruszywo łamane, które 

2
wbudowano na powierzchni 547 842,66 m , co stanowi 45,02 % ogółu materiału, 
jaki został wykorzystany. Na znacznej powierzchni dolną warstwę podbudowy 
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wykonano z materiału określonego jako kruszywo naturalne stabilizowane 
2 2mechanicznie – 221 110,59 m  tj. 18,17 % i żwir na 140 530,09 m  tj. 11,55 %. 

Pozostały materiał to: gruz betonowy i ceglany, mieszanka żwirowo-piaszczysto-
gliniasta, grunt stabilizowany spoiwami hydraulicznymi, w tym cementem, tłuczeń, 
mieszanka mineralno-bitumiczna i grysowo-żwirowa, żużel wielkopiecowy 
(ryc. 4).
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W dokumentacji projektowej zakładano wykonanie warstwy odsączającej,
2w 6,8% przypadków z pospółki (pow. 15 453 m ) lub w 6,3% przypadków z piasku 

2 2
(pow. 11 364,10 m ). Warstwę odsączającą wykonano łącznie na 227 145,98 m . 

2
Na największej powierzchni 38 750 m warstwa odsączająca została wykonana 
w RDLP Szczecin. W RDLP w Gdańsku, Poznaniu i Zielonej Górze nie 
odnotowano tej warstwy (ryc. 5).

Ryc. 4. Rodzaje materiałów używanych w konstrukcji dolnej warstwy podbudowy 
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 5. Powierzchnia wykonanej warstwy odsączającej wg RDLP
Źródło: Opracowanie własne.
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W analizowanej dokumentacji napotkano na wymóg wykonania warstwy 
odcinającej, której materiał budulcowy stanowi geowłóknina. Taką warstwę 

2
wykonano łącznie na 120 132m  w RDLP Katowice, Kraków, Krosno, Lublin, 
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Olsztyn, Piła, Radom, Szczecin, Szczecinek, Warszawa i Wrocław, w pozostałych 
6 RDLP nie wykonano warstwy odcinającej.

Nie wszystkie przeanalizowane przedmiary robót wykazały konieczność 
wykonania poboczy. Natomiast we wszystkich przedmiarach, gdzie mowa o 
poboczach wykazana została jako konieczna do wykonania czynność ich 
plantowania. Na terenie dwóch regionalnych dyrekcji w żadnej z dokumentacji 
poddanej analizie nie wspomniano o poboczach tj. w RDLP Piła (remonty) oraz 
Warszawa (konserwacje).Największą łączną sumaryczną długość dróg 
z poboczami wzmacnianymi pospółką wynoszącą 14 248 m2wykonano na terenie 
RDLP w Toruniu. Największą powierzchnię poboczy z gruntu naturalnego 
wykonano w regionalnej dyrekcji w Szczecinie, łączna powierzchnia poboczy z 
gruntu naturalnego to 10 517 m2 (ryc. 6).

Ryc. 6. Materiał wykorzystany do wykonania poboczy
Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 1. Wielkość robót ziemnych w zależności od rodzaju wykonywanych prac we 
wszystkich RDLP łącznie

Źródło: Opracowanie własne.

Rodzaj wykonywanych prac 
Usunięcie warstwy humusu Wykop

 
Nasyp

m2
 

m3
 

m3

Przebudowa 360 746,39  111 564,95  93 414,05

Budowa 111 019,44  56 250,51  26 566,52

Remont 70 588,64  24 794,73
 

11 128,19

Razem: 542 354,47 192 610,19 131 108,76

W analizowanej dokumentacji zajmowano się wykonaniem prac w zakresie 
2zdjęcia warstwy humusu o miąższości 15 cm na 555 077,80 m , wykonaniem prac 

3ziemnych, w tym wykopów i nasypów drogowych o łącznej objętości 338 868,71 m  
(tab. 1).
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W oparciu o zgromadzoną dokumentację tj. ogłoszeń o wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub wyników przetargów przeprowadzono analizę 
kosztów 34 postępowań. Na podstawie wartości brutto postępowania 
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przetargowego oraz długości odcinków drogowych obliczono średni koszt 
wykonania inwestycji. Informacji o wynikach postępowań nie udało się pozyskać 
z RDLP w Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Warszawie.

Najkosztowniejsza z przeprowadzonych prac okazała się przebudowa dróg, 
gdzie wykonanie 1 mb drogi kosztowało średnio 312,56 zł, natomiast najmniej, bo 
96,04 zł za 1 mb kosztował remont. Średni łączny koszt wszystkich 
przeprowadzonych prac wyniósł638,81 zł za 1 mb (tab. 2).

Tab. 2. Średni koszt 1 mb drogi zrealizowany podczas inwestycji

Źródło: Opracowanie własne.

Rodzaj prac Długość Koszt brutto Średni koszt [zł/mb]

Remont 49 752,04 4 778 161,80  96,04

Przebudowa 32 181,74 10 058 635,86  312,56

Budowa 9 055,46 2 084 702,32  230,21

Razem: 90 989,24
 

16 921 499,98
 

638,81

DYSKUSJA

Planowanie sieci dróg leśnych przeprowadza się dla poszczególnych 
kompleksów leśnych, które z punktu widzenia komunikacyjnego stanowią 
zamkniętą całość zwaną obszarem transportowym [Koczwański 1995]. 
W pierwszej kolejności pracom inwestycyjnym poddawane są dojazdy pożarowe 
oraz główne drogi wywozowe. W leśnictwie najczęściej stosuje się najtańsze 
metody budowy nawierzchni z wykorzystaniem kruszyw naturalnych (żwir, 
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Ryc. 7. Średni koszt wykonania metra bieżącego drogi wg RDLP
Źródło: Opracowanie własne.

Analizując koszt jednego metra bieżącego drogi w poszczególnych 
Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych można dostrzec znaczny rozrzut 
w kosztach. Najkosztowniejszymi pracami okazały się inwestycje prowadzono 
na terenie RDLP we Wrocławiu, natomiast najmniej w postępowaniach 
przetargowych wydała RDLP Piła, natomiast RDLP Katowice, RDLP Kraków. 
RDLP w Łodzi i RDLP w Poznaniu mają zbliżony średni koszt realizowania 
1mb inwestycji drogowych (ryc.7).



kamień) oraz odpadów przemysłowych takich jak gruz czy żużel. Rzadziej buduje 
się drogi betonowe czy asfaltowe [Dytkowski 2010, Pomarańska 2013].

W przeanalizowanej dokumentacji przetargi dotyczyły wykonania prac 
związanych z konserwacją, remontem, przebudową lub budową nawierzchni 
drogowych. W związku z dużym obciążeniem finansowym nadleśnictwa w zakresie 
utrzymania i konserwacji dróg wykonywane są plany realizacji inwestycji. 
W pierwszej kolejności robotom drogowym podlegają główne drogi wywozowe 
(strategiczne w danym momencie zgodnie z planem pozyskania surowca) oraz sieć 
dojazdów pożarowych, następnie rozbudowywana zostaje sieć dróg. Ze względu na 
minimalizowanie kosztów, jak i ograniczanie problemów związanych
z transportem materiałów do budowy czy modernizacji dróg w projektach,  
uwzględnia się materiał dostępny lokalnie np. głazy w warunkach górskich, czy 
kliniec, który najczęściej wykorzystany został w środkowej i północno – zachodniej 
Polsce.

Wykopy i nasypy powodują konieczność wykonania kosztownych robót 
ziemnych i wylesienia terenu, a ponadto wywierają niekorzystny wpływ na stosunki 
wodne w otaczającym drzewostanie [Dzikowski i in. 2006]. Wartość usuniętych 
młodych drzew i krzewów ciężko oszacować, natomiast stanowią one bardzo 
ważny element lasu stanowiący schronienie, pożywienie, a także wpływający 
korzystnie na procesy przyrodnicze zachodzące w lesie. W trakcie prac pobocza 
wykonywane są z pospółki lub z wzmocnień pospółką bywają także z gruntu 
rodzimego.

Dbając o ochronę przyrody już na etapie przygotowywania dokumentacji 
(SIWZ) oraz ustalając założenia projektowe należy pamiętać, że zastosowana 
technologia ma odzwierciedlać potrzeby w zakresie ochrony lasu, siedliska, gleby, 
wód.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników sformułowano 
następujące wnioski i uogólnienia:
1. Prace z zakresu drogownictwa nadleśnictwa zlecają w drodze przetargu 
nieograniczonego prywatnym firmom składającym najkorzystniejszą (najtańszą) 
ofertę wykonania robót.
2. Jednostki Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe najczęściej 
realizują przebudowy już istniejących odcinków dróg leśnych.
3. Ze względu na kosztochłonność budowy lub przebudowy sieci komunikacyjnych 
wysiłek inwestycyjny skupiany jest na drogach o znaczeniu strategicznym, 
tj. głównych drogach wywozowych oraz dojazdach pożarowych.
4. Najczęściej wykorzystywane są stosunkowo proste technologie budowy 
z wykorzystaniem miejscowych, łatwo dostępnych materiałów.
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5. Dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów tj. kruszywo łamane i żwir 
(najczęściej stosowane w inwestycjach drogowych) nie wpływamy 
na zanieczyszczenie środowiska. Zastosowanie żużla wielkopiecowego może 
wiązać się z wprowadzeniem do ekosystemu leśnego metali ciężkich lub związków 
chemicznych szkodliwych dla flory i fauny.
6. Najwyższe średnie wartości wykonania 1 mb drogi występują na terenie 
południowej Polski.
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STRESZCZENIE

W związku z koniecznością dostosowywania sieci komunikacyjnej do coraz 
to nowocześniejszego taboru wywożącego drewno z lasu i prowadzącego akcje gaśnicze oraz 
konieczności udostępnienia lasu jako dobra ogólnodostępnego przed nadleśnictwami stoją duże 
zadania inwestycyjne modernizacji i rozbudowy leśnej sieci komunikacyjnej. W pracy 
przedstawiono wyniki analizy dokumentacji przetargowych prowadzonych przez jednostki 
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Lasów Państwowych w 2012 roku. Analizie poddano elektroniczne wersje przedmiarów prac 
zamieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Biuletynie Informacji 
Publicznej 126 nadleśnictw z terenu całej Polski. Pod uwagę wzięto: formalne aspekty 
przygotowywanej dokumentacji, rodzaje prowadzonych robót drogowych, rozmiar 
planowanych zadań budowlanych i ich koszty, rodzaje stosowanych technologii budowy 
nawierzchni oraz preferowanych materiałów (głównie kruszyw) na wykonanie nawierzchni 
jezdni i poboczy drogowych. Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji stwierdzono, 
że łącznie inwestycje drogowe przeprowadzono na blisko 430 kmb. Najczęściej wykonywano 
prace związane z przebudowami (46,58%), remontami (34,92 %) i konserwacjami nawierzchni 
(3,96 %). Roboty przygotowawcze pod inwestycje wymagały usunięcia drzew, wykarczowania 
pni oraz usunięcia podszytu. W przedmiarach, jako warstwy konieczne wymieniano: górną 
i dolną warstwę podbudowy, warstwę odsączającą oraz odcinającą. W przedmiarach wskazanym 
materiałem do wykonania dolnej i górnej warstwy podbudowy było kruszywo łamane. 
Do wykonania warstwy odsączającej stosowano pospółkę lub piasek, a na warstwę odcinającą 
stosowano geowłókniny. Natomiast pobocza wzmacniano poprzez ich zagęszczanie 

2lub umocnienie pospółką. Prace ziemne obejmowały: zdjęcie warstwy humusu z 555 tys. m  
3 3oraz wykonanie wykopów i nasypów o kubaturze odpowiednio 2,2 mln m  i 133 tys. m . 

Oszacowano, że przebudowa 1 mb drogi kosztowała 312,56 zł, remont 96,04 zł, a średni łączny 
koszt wszystkich przeprowadzonych prac wyniósł 638,81 zł za 1 mb.

SUMMARY

In accordance with the necessity of adjusting the communication network to the 
increasingly more modern equipment transporting the wood from the forest and carrying out the 
firefighting actions as well as the necessity of making the forest available as a generally 
accessible resource, large investment tasks are to be realised by forest districts in the range 
of modernisation and expansion works of a forest communication network. In 2012, the results 
of the analyses of tender documentations were presented in the thesis and these tender 
documentations were carried out by the units of State Forests. Electronic versions of work cost 
estimates (bills of quantities) placed in the Important Order Specification were subject 
to the analysis on the Bulletin of Public Information with 126 forest districts from across Poland. 
The following issues were taken into consideration: formal aspects of prepared documentation, 
types of conducted road works, the range of planned construction tasks and their costs, types 
of technologies used in the construction of a surface and preferred materials (mainly  aggregates) 
for the performance of the road surface and roadsides. On the basis of the analysed 
documentation, it was stated that the road investments were carried out in total on nearly 430 
running km. Most frequently, the work was connected with reconstructions (46.58 %), repairs 
(34.92%) and the maintanance of the surface (3.96 %). The preparatory work under investments 
required the removal of trees,  grubbing up trunks and the removal of understorey. In the bills 
of quantities, the following layers were mentioned as the necessary layers: upper and lower layer 
of a substructure, drainage layer and a shut-off layer. In the bills of quantities, the material which 
was indicated to perform a lower and upper layer of a substructure was a crushed-stone aggregate. 
The sand or gravel mix was used for the performance of a drainage layer and geotextiles were 
used for a shut-off layer. As for the roadsides,they were reinforced by their densification 
or strengthening with a sandy gravel. Ground work included: a picture of the humus layer with 
555 thousand square meters and the performance of cuts and embankments of a capacity 
respectively 2.2m m3 and 133,000 m3. It has been estimated that the reconstruction of 1 running 
meter of a road cost 312.56 PLN, a repairamounted to 96.04 PLN and an average total cost of all 
conducted works was 638.81 PLN for 1 running meter.
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