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Rozbudowa dróg leśnych w Bieszczadach 

Szerokie, tłuczniowe lub asfaltowe drogi leśne, często wręcz ze stalowymi barierami 
energochłonnymi i plastikowymi słupkami drogowymi stały się nowym, pospolitym, rażąco 
dysharmonijnym elementem krajobrazu Bieszczadów. Nie można także wykluczyć ich 
istotnego oddziaływania na środowisko – przez fragmentację i przerywanie ciągłości 
kompleksu leśnego wylesionymi pod drogi pasami, niekiedy kilkunastometrowej szerokości, 
czy przez wnoszenie elementu antropogenicznego niepokoju w wielu dawniej trudno 
dostępnych miejscach. Jeszcze do niedawna Bieszczady były jednym z nielicznych w Polsce 
obszarów, w którym można było wyznaczyć „tereny bezdrożne” (roadless areas), ważne dla 
antropofobnej fauny, np. dla niedźwiedzia. Czas ten odchodzi w przeszłość. 

Od początku 2013 r. podjęto próbę zebrania informacji o inwestycjach w zakresie 
dróg leśnych, zrealizowanych w bieszczadzkich nadleśnictwach w latach 2005-2012. 
Poszukując informacji, napotkano istotne trudności w dostępie do nich. Inwestycje z lat 2011 
i 2012 można było wprawdzie odnaleźć po ogłoszeniach przetargowych, zamieszczonych w 
Biuletynie Informacji Publicznej nadleśnictw, ale na podstawie opisu z ogłoszenia nie 
wszystkie obiekty dały się zlokalizować, co do położenia. Tylko nieliczne nadleśnictwa 
odpowiedziały w ciągu 5 miesięcy na skierowane do nich zapytanie o inwestycje z lat 2005-
2010. Pokonanie tych problemów zajęło kilka kolejnych miesięcy, dlatego analiza do roku 
2012 mogła być przygotowana dopiero w 2014 r. W roku 2015 podjęto kolejną próbę 
pozyskania danych z nadleśnictw o inwestycjach drogowych za lata 2013-2014. Tylko 4 
nadleśnictwa udzieliły odpowiedzi na zapytanie o zrealizowane inwestycje. Informacje 
przedstawione w raporcie mogą więc za ten okres być niekompletne – pochodzą oprócz 
danych z 4 nadleśnictw, jedynie z Biuletynów Informacji Publicznej nadleśnictw oraz 
Biuletynu Zamówień Publicznych http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/. Z uwagi na braki informacji 
przestrzennej o lokalizacji dróg za lata 2013-2014 na mapie (tylko dla części inwestycji z lat 
2013-2014 udało się dotychczas określić ich lokalizację jako warstwę SHP), przedstawiamy 
mapy z lokalizacjami dróg tylko za lata 2005-2012 (i to tylko tych dla których udało nam się 
pozyskać informację z nadleśnictw, z BIP lub z BZP). 

Wszystkie zbadane inwestycje były sfinansowane ze środków własnych LP. Nie 
stwierdzono –wykorzystania środków PROW (odmiennie niż w pozostałej części Polski, gdzie 
rozbudowa dróg leśnych jest masowo realizowana właśnie z tych środków), ani innych 
środków UE do budowy dróg sens stricto. W dwóch przypadkach – nadleśnictwa Stuposiany i 
Ustrzyki Dolne – budowa tzw. „szlaków zrywkowych” jest finansowana ze środków UE, w 
ramach projektu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach 
górskich". Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w 
dobrym stanie”, koordynowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 
LP. O ile szlak w ndl. Stuposiany to dylowana droga drewniana z drewnianymi mostkami 
(jakkolwiek kosztująca 356.599,88 zł), to szlak w ndl. Ustrzyki Dolne to droga z płyt 
betonowych i tłucznia.  W nadleśnictwie Stuposiany w ramach tego projektu zbudowano 
także olbrzymią konstrukcję drewniano-kamienną dla stabilizacji osuwiska na terenie leśnym, 
zagrażającego jednej z dróg leśnych.  

Objęte tym raportem inwestycje drogowe zostały niemal w całości zrealizowane bez 
oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.  Powszechnie stosowaną w lasach Bieszczad 
praktyką jest wykonywanie dróg z „tłucznia utrwalonego powierzchniowo emulsją 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/
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asfaltową” i niekwalifikowanie ich do dróg „o nawierzchni twardej”1. Skoro wg gmin i RDOŚ 
nie są to drogi o „nawierzchni twardej” w rozumieniu § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tym 
samym budowa/przebudowa drogi tłuczniowej nie wymaga uzyskania decyzji 
środowiskowej, a co za tym idzie dla tego typu inwestycji nie przeprowadza się oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Przedstawione w dalszej części analizy dane o pozyskaniu drewna w nadleśnictwach 
bieszczadzkich pokazują, co jest powodem tych przekształceń w krajobrazie: w ciągu ok. 25 
lat pozyskanie drewna w niektórych nadleśnictwach wzrosło niemal dwukrotnie. Nieprawdą 
jest, że wzrost ten jest tylko wynikiem wzrostu zasobności lasów. Lasy Bieszczadów i Pogórza 
Przemyskiego są dziś intensywnie eksploatowane. Równocześnie, ewolucja sposobów 
gospodarki leśnej w kierunku rębni stopniowych (mających z drugiej strony wiele zalet 
przyrodniczych), także przyczynia się do zapotrzebowania na udostępnienie lasu. Ceną za to 
będzie jednak istotna zmiana krajobrazu, a w konsekwencji utrata walorów przyrodniczych 
Bieszczad. 

Oprócz oddziaływania na krajobraz, istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania sieci 
rozbudowywanych dróg leśnych na populacje dużych drapieżników. Generalnie negatywne 
oddziaływanie dróg leśnych na tę grupę zwierząt wynika z usprawnionego dostępu do 
obszaru, w tym do terenów wcześniej trudno dostępnych i rzadko odwiedzanych przez ludzi, 
a więc takich, jakie drapieżniki wybierają na miejsca odpoczynku i rozrodu. W Bieszczadach z 
budową nowych lub ulepszonych dróg związana jest intensyfikacja pozyskania drewna – 
obejmująca dzięki nowym drogom także rejony dotychczas niedostępne/trudno dostępne 
Jest to najbardziej szkodliwe dla śpiących zimą ciężarnych/rodzących danej zimy samic 
niedźwiedzi, ale też wilków i rysi z młodymi wiosną (kwiecień-czerwiec). W tej chwili nie jest 
rzadkością ścinka i zrywka drewna prowadzona w wyższych położeniach, ponieważ nowe 
drogi leśne są zimą odśnieżane. Dawniej wyższe położenia stanowiły zimą strefę spokoju. 
Obecny, oparty na modernizowanych drogach system wywozu drewna zakłada organizację 
składów drewna w głębi lasu, co generuje całodzienny, niekiedy trwający aż do późnego 
wieczora ruch pojazdów wywozowych. 

Zmodernizowane drogi, szczególnie zimą, gdy są odśnieżone, są również 
wykorzystywane przez zwierzęta. Niedźwiedzie przemieszczają się nimi miedzy nęciskami 
łowieckimi, gdzie żerują na wysypywanej karmie. W konsekwencji mają coraz więcej spotkań 
z człowiekiem, co może prowadzić do sytuacji konfliktowych. Zwierzęta są też bardziej 
narażone na kłusownictwo. 

Szlabany na wjazdach w zmodernizowane drogi bardzo rzadko są zamykane, a 
ponieważ jakość i odśnieżanie dróg sprawia, że są one przejezdne dla samochodów 
osobowych, bardzo powszechne są nieuprawnione wjazdy do lasu. Kilka dróg (np. wzdłuż 
Sanu: Rajskie-Sękowiec) jest nagminnie wykorzystywana, jako skrót przez turystów i 
miejscowych.  

                                                 
1
 droga o nawierzchni twardej to tzw. droga twarda, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, czyli 

droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub 
kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m (inne drogi są drogami gruntowymi), drogi o 
nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km (także jako suma nieprzylegających do siebie 
odcinków) wymagają uzyskania decyzji środowiskowej. Bieszczadzkie nadleśnictwa i urzędy często nie uznają nawierzchni 
tłuczniowej utrwalonej emulsją bitumiczną za „twardą”, mimo że wizualnie droga taka przypomina asfaltową.  
Dyrektywa EIA wymienia w załączniku II wszelkie drogi.  
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Dane o braku poddania inwestycji w zakresie dróg leśnych pod ocenę oddziaływania 
na środowisko pochodzą z informacji uzyskanych od Nadleśnictw w trybie dostępu do 
informacji publicznej. 

Wniosek o udostępnienie informacji obejmował m.in. informację czy dla danej 
inwestycji toczyło się postępowanie o uzyskanie decyzji środowiskowej i czy przeprowadzono 
ocenę oddziaływania na środowisko. 

Informacje na temat dróg leśnych zostały także pozyskane z Biuletynów Informacji 
Publicznej nadleśnictw oraz Biuletynu Zamówień Publicznych. 

 

 

 

Fot.: Odśnieżona droga leśna. 
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Mapa: lokalizacja 8 bieszczadzkich nadleśnictw objętych raportem: Baligród, Bircza, Cisna, 
Komańcza, Lesko, Lutowiska, Stuposiany, Ustrzyki Dolne 
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Nadleśnictwo Baligród  
 

 
Uwaga. Mapa przedstawia lokalizacje inwestycji drogowych tylko za lata 2005-2012. I tylko te inwestycje dla których LP podały nam lub 
do publicznej wiadomości lokalizacje.  

 
1. Droga nr 33 w miejscowości Radziejowa w Leśnictwie Bystre 

W okresie od 06.2013 do 10.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło budowę łącznika 
drogi leśnej nr 33 w Leśnictwie Bystre na działce o nr 33 w miejscowości Radziejowa o 
długości 525m. W ramach budowy przeprowadzono: wykonanie warstw konstrukcyjnych 
jezdni oraz poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie 
wykopów, budowę nasypu drogowego, odcinkową likwidację istniejących rowów, przez 
zasypanie nasypem drogowym, wykonanie nowych rowów, wykonanie przepustów, 
odcinkowe umocnienie skarp nasypu drogowego, a także dna skarp i rowów. Droga o 
długości 525 m i szerokości 4m, posiada obustronne pobocza po 0,75m szerokości każde. Na 
długości mijanek jezdnia poszerza się do 6m.  
 

2. Droga 59a „Szkółki” (nr inw. 242/436)  
W okresie od 04.2013 do 05.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło budowę drogi 

polegającą na wykonaniu nawierzchni oraz prac wykończeniowych. W ramach budowy na 
drodze o długości 1800 m wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, oraz nawierzchnie z emulsji asfaltowej.  

Prawdopodobnie prace drogowe nie zostały poddane ocenie oddziaływania na 
środowisko, nie ma śladu uzyskania decyzji środowiskowej, mimo że parametry wskazują na 
drogę utwardzoną, zaliczaną do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko 
 

3. Droga 59a „Szkółki” (nr inw. 242/436)  
Ok. 1800 m droga (+ fragmenty dróg bocznych) w pobliżu szkółek leśnych, w okolicy 

Bereżnicy Wyżniej. Dawniej gruntowo-tłuczniowa. Poszerzenie z ok. 4,50 do ok. 5-5,50m, o 
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nawierzchni tłuczniowej, z rozszerzeniami do 6-7 m na łukach i długich mijankach, wykonano 
kilka rozległych placów do składowania drewna przyległych do poboczy drogi. Rowy, 
miejscami umocn. korytkami betonowymi; umacnianie skarp i odcinkowa regulacja 
przecinających drogę potoków przeprowadzonych przepustami. Zrealizowane w 2012 r. 
 

4. Droga Baligród – Berżnica (nr inw. 242/128) 
W okresie od 11.07.2012 do 14.11.2012 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę 

drogi o długości 4200 m. Zakres prac obejmował wyrównanie podbudowy tłuczniem, 
nawierzchnia z kruszywa łamanego, powierzchniowo utrwalona emulsją. Wykonane zostały 
rowy, przepusty i bariery, stabilizacja skarp.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko, nie ma śladu uzyskania decyzji 
środowiskowej, mimo że parametry wskazują na drogę utwardzoną, zaliczaną do 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko 
 

5. Droga o nr inw. 220/783  
W okresie od 1.08.2005 do 12.12.2008 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę 

drogi. Zakres prac obejmował wytworzenie nawierzchni z rumoszu skalnego, odmulenie 
rowów. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na 
jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 2052 m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

6. Droga o nr inw. 220/923  
W okresie od VII.2009 do 17.12.2010 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę 

drogi. Zakres prac obejmował niwelowanie nawierzchni, nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi 
czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 1894 m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

7. Droga o nr inw. 220/781  
W okresie od 31.07.2008 do 2.10.2008 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę 

drogi. Zakres prac obejmował profilowanie i zgęszczenie podłoża, wykonanie rowów 
odwadniających, nawierzchnia z rumoszu skalnego. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja 
miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 
496 m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

8. Droga o nr inw. 220/883  
W okresie od 23.11.2007 do 20.12.2010 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi. 
Zakres prac obejmował roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogi, profilowanie i 
zgęszczenie, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z rumoszu skalnego. 
Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 4751 m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
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9. Droga o nr inw. 220/729  
W okresie od 18.08.2006 do 30.04.2007 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę 

drogi. Zakres prac obejmował mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa 
z kruszywa naturalnego, nawierzchnia z rumoszu skalnego. Nadleśnictwo nie podało czy 
inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 2193 m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

10. Droga o nr inw. 220/721  
W okresie od 23.05.2005 do 05.12.2005 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę 

drogi. Zakres prac obejmował roboty ziemne, profilowanie zagęszczenie podłoża, 
podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z rumoszu skalnego. Nadleśnictwo nie 
podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita 
długość drogi wynosi: 1909 m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 
 

11. Droga o nr inw. 242/124  
W okresie od 01.08.2011 do 31.12.2011 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi. 

Zakres prac obejmował częściowy remont nawierzchni rumoszem skalnym, odmulenie 
rowów, wyrównanie kolein rumoszem skalnym. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja 
miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 
6063 m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

12. Droga o nr inw. 242/125  
W okresie od 01.07.2012 do 30.11.2012 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi. 

Zakres prac obejmował częściowy remont nawierzchni rumoszem skalnym, odmulenie 
rowów, wyrównanie kolein rumoszem skalnym. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja 
miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 
776 m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 
 
 
 
 

13. Droga o nr inw. 242/343  
W okresie od 14.02.2007 do 28.02.2007 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi. 

Zakres prac obejmował remont nawierzchni, podbudowa z kruszywa kamiennego. 
Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 8599 m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
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14. Droga o nr inw. 242/346  
W okresie od 29.04.2011 do 12.12.2011 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi. 

Zakres prac obejmował ścinanie poboczy, wykonanie nawierzchni z rumoszu skalnego. 
Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 2429 m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 
 

15. Droga o nr inw. 242/350  
W okresie od 05.05.2006 do 30.07.2006 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi. 

Zakres prac obejmował usuwisko-likwidacja, remont przepustu. Nadleśnictwo nie podało czy 
inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 4180 m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

16. Droga o nr inw. 242/350  
W okresie od 01.06.2007 do 31.08.2007 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi. 

Zakres prac obejmował remont częściowy nawierzchni rumoszem. Nadleśnictwo nie podało 
czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 4180 m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 
 
 
 

17. Droga o nr inw. 242/436  
W okresie od 02.05.2006 do 30.06.2006 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi. 

Zakres prac obejmował wyrównanie kolein rumoszem skalnym, wymiana przepustów. 
Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 1243 m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

18. Droga o nr inw. 242/449  
W okresie od 01.08.2006 do 15.10.2006 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi. 

Zakres prac obejmował likwidacja usuwiska, odmulenie rowów, ścinanie poboczy. 
Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 3303 m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

19. Droga o nr inw. 242/449  
W okresie od 04.11.2010 do 20.12.2010 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi. 

Zakres prac obejmował likwidacja usuwiska, odmulenie rowów, remont przepustów. 
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Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 3303 m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 
 

20. Droga o nr inw. 242/574  
W okresie od 13.09.2011 do 30.12.2011 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi. 

Zakres prac obejmował odmulenie rowów, remont nawierzchni z rumoszu skalnego. 
Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 1199 m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 
 

21. Droga „Studenne” (nr inw. 242/414)  
W 2012 roku Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi. Prace polegały na 

mechanicznym ścinaniu poboczy, remoncie cząstkowym nawierzchni tłuczniowej oraz 
oczyszczeniu rowów. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości 
drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 2650 m. 
 

 
Żadna z 21 inwestycji drogowych realizowanych w latach 2005-2014, zlokalizowanych na 
gruntach w zarządzie nadleśnictwa Baligród nie została poddana ocenie oddziaływania na 
środowisko.  
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Przykładowa decyzja starosty stwierdzająca, że drogi leśne nie są obiektem 

budowlanym… Nie jest to poprawne rozstrzygnięcie, ponieważ w myśl art. 3 pkt 3 Ustawy 

Prawo Budowane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) drogi leśne są „budowlą”, tj. liniowym 

obiektem budowlanym - ich przebudowa wymaga zgłoszenia. 
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Nadleśnictwo Bircza 
 

 
Uwaga. Mapa przedstawia lokalizacje inwestycji drogowych tylko za lata 2005-2012. I tylko te inwestycje dla których LP podały nam lub do 
publicznej wiadomości lokalizacje.  

 
1. Droga Dobrzanka – Brzeżawa (nr inw. 220/955) 

 W latach 2007 – 2008 nowo wybudowano drogę leśną. Długość drogi to 2653 m. 
Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i ziemne, budowę przepustów, wykonanie 
mijanek i składów przejściowych, wykonanie rowów odwadniających h, wykonanie 
konstrukcji nawierzchni: 
a) dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospółka grubości 20 cm. 
b) górna warstwa podbudowa z tłucznia kamiennego niesortowalnego grubości 10 cm. 
c) nawierzchnia z tłucznia sortowanego grubości 10 cm 

Budowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

2. Droga Sufczyna – Tokarnia 
W latach 2012 – 2013 nowo wybudowano drogę leśną.  Długość drogi to: 2500 m. 

Dane techniczne: 
-Kategoria ruchu: KR1 
-Prędkość projektowa: 30km/h 
-szerokość jezdni 3.5m, 
-pobocza obustronne sz. 0.75m, 
-łączna długość projektowanej drogi 2.5km, 
-mijanki: szerokość z jezdnią min. 5.00m, długość 23m, skosy wjazdowy i wyjazdowy maks. 
1:4, 
-grupa nośności podłoża G2. 
Zakres prac obejmował: 
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-wyznaczenie geodezyjnie granice pasa drogowego, 
- wyznaczenie geodezyjnie punkty i linie charakterystyczne drogi oraz punkty odniesienia 
wysokościowego, 
-wykonanie robót przygotowawczych (zdjęcie humusu gr. 30cm, rozbiórkę istniejących 
budowli, karczowanie pni), 
- wykonanie robót ziemnych (wykopy, nasypy, koryto drogowe), 
-budowa przepustów, 
-wykonanie elementów konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 
-zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie pionowe, 
-wykonanie umocnienia skarp, 
-uporządkowanie terenu budowy i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych i 
sposób ich wykonania: 
1 Przekrój poprzeczny: 
Zaprojektowano przekrój jezdni jednostronny o spadku 3% w kierunku naturalnego spadku 
terenu. 
2 Przekrój podłużny: 
Planowaną trasę w przekroju podłużnym dostosowano do istniejącego ukształtowania 
terenu, spadki podłużne na kilku odcinkach są bliskie 12%, przeciętnie przekraczają 6% - 
różnica wysokości początku i końca trasy 155m na długości 2.4km. W wybranych miejscach 
spadki podłużne przedzielono tzw. spocznikami. Początkowy odcinek drogi leśnej 
ukształtowano w serpentynę. 
3 Konstrukcja nawierzchni jezdni i poboczy: 
-zaprojektowano wzmocnienie podłoża za pomocą warstwy z mieszanki żwirowopiaskowej 
(pospółki) ułożonej na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej, która będzie pełnić również 
rolę warstwy odsączającej. Nawierzchnia tłuczniowa na pow. 15 525m2, z mieszanki 
mineralno bitumicznej na pow. 300 m2, z płyt drogowych na pow. 233 m2, 
-okres trwałości nawierzchni 5-10lat, 
-nawierzchnia z tłucznia gr. 8cm, 
-podbudowa z tłucznia gr. 20cm, 
-warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm, 
-geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
4 Elementy odwadniające 
-rowy przydrożne z zasadniczym ujściem do istniejącego rowu przy drodze powiatowej. Dna 
rowów o spadkach przekraczających 6% umocniono ściekiem drogowym ułożonym na 
pospółce gr. 15cm z podsypką cementowo-piaskowej 1:4. Skarpy rowów (również wykopów i 
nasypów) umocniono uniwersalną mieszanką trawą. 
Przepusty pod koroną drogi wykonano z rur HDPE o średnicy 60cm, podobnie przepusty pod 
zjazdami. Przepusty pod zjazdami wykonano z rur HDPE o50cm. 

Budowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe na gruntach 
PGL LP nie zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. Ocenie oddziaływania na 
środowisko został poddany odcinek budowany w ciągu drogi gminnej o długości 200 m. 
 

3. Droga Kamienna Górka – Stara Bircza 
 W okresie od 06.2013 do 08.2014 Nadleśnictwo przeprowadziło budowę nowej drogi 

o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o długości około 3600 m, 
szerokości korony drogi 5 m, szerokości jezdni 3,5 m i mijankach o szerokości 3 m, z 
wykorzystaniem istniejących dróg gruntowych i szlaków zrywkowych. Zakres prac 
obejmował: mechaniczne karczowanie pni drzew, zdjęcie warstwy humusu, profilowanie 
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podłoża, wykonanie wykopów i przekopów, mechaniczne odspojenie skał w wykopach i 
przemieszczanie mas ziemnych, mechaniczne wykonanie nasypów, budowę nawierzchni i 
podbudowy drogi wraz ze stabilizacją gruntu 10 cm warstwą cementu, ułożenie warstwy 
kruszynowo – spoinowej (piasek z pospółką) stabilizowanej 30 cm warstwą cementu, 
ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, budowę i odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia przez oczyszczenie 
rowów przydrożnych, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami i drogą, wykonanie 
wodospustów, umocnienie skarp i dna rowów, oraz wylotów przepustów prefabrykowanymi 
elementami betonowymi oraz budowę zjazdów, mijanek i składnic. 

 Brak śladów wykonania oceny oddziaływania na środowisko.   
 

4. Droga Stara Bircza – Kotów (nr inw. 242/527) 
 W roku 2005 na 4700 m droga została poddana przebudowie. Zakres prac 

obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem a następnie wzmocnienie 
nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową. Pobocza zostały utwardzone pospółką. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

5. Droga „Borysławka” (nr inw. 242/299) 
W roku 2005 na 1055 m droga została poddana przebudowie. Zakres prac obejmował 

wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem oraz masą mineralno – asfaltową, 
wzmocnienie nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltowej. Prace przeprowadzane były na 
dwóch odcinkach o dużych spadkach podłużnych. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

6. Droga Łodzinka – Reberce (nr inw. 242/167) 
 W roku 2006 na 2415 m, droga została poddana przebudowie. Zakres prac 

obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem sortowanym, wzmocnienie 
nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, wzmocnienie poboczy pospółką oraz 
pogłębienie rowów odwadniających. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

7. Droga Grąziowa – Reberce (nr inw. 242/166) 
 W roku 2008 na 4750 m, droga została poddana przebudowie. Zakres prac 

obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – 
asfaltową, wzmocnienie nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, pogłębienie rowów 
pogłębiających, wzmocnienie poboczy pospółką. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

8. Droga Grąziowa – Reberce (nr inw. 242/165) 
 W roku 2009 na 2333 m, droga została poddana przebudowie. Zakres prac 

obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, 
wzmocnienie nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, wzmocnienie poboczy 
pospółką. 
Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
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9. Droga Leszczawa – Reberce (nr inw. 242/525) 

 W roku 2011 na 4976 m droga został poddana przebudowie. Zakres prac obejmował: 
a) pogłębienie rowów drogowych oraz uzupełnienie ubytków korpusu drogi - 4088 m3,  
b) oczyszczenie przepustów pod koroną drogi oraz na zjazdach - 24 m wraz z pogłębieniem 
rowu odpływowego – 30 m3,  
c) przebudowa przełomów średnich nawierzchni poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni 
oraz wykonanie podbudowy z chudego betonu warstwa dolna grubości 20 cm po 
zagęszczeniu i warstwa górna grubości 15 cm po zagęszczeniu - 257 m2,  
d) poszerzenie nawierzchni drogi poprzez wykonanie koryta i podbudowy z chudego betonu 
warstwa dolna 20 cm i warstwa górna 15 cm – 704m2 oraz wzmocnienie istniejącej 
podbudowy żwirowej na mijankach poprzez usunięcie zanieczyszczeń wraz z wykonaniem 
koryta i wykonanie podbudowy z chudego betonu warstwa górna 15 cm – 665 m2,  
e) wyrównanie istniejącej nawierzchni z BA mieszanką mineralno-asfaltową – 724,6 t,  
f) wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu grubości 6 cm po zagęszczeniu – 16287 m2,  
g) wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu grubości 4 cm po zagęszczeniu – 15895 m2,  
h) wykonanie zjazdów na szlaki zrywkowe i składy drewna w tym: wykonanie przepustów 
pod zjazdami z rur polietylenowych karbowanych – 146m, wyprofilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod nawierzchnię zjazdów – 1316 m2, wykonanie utwardzenia zjazdów pospółką 
warstwa 25 cm po zagęszczeniu – 46 m2, wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 
drogowych pełnych – 825 m2, uzupełnienie wykonanej nawierzchni z płyt (skosy rozjazdów, 
przesunięcia między płytami, obsypanie krawędzi) pospółką warstwa 15 cm po zagęszczeniu 
– 445 m2, rozebranie i ponowne ułożenie płyt drogowych na istniejących zjazdach – 30 m2, 
wykonanie połączenia uzupełniającego nawierzchni drogi z nawierzchnią zjazdów mieszanką 
mineralno-asfaltową warstwa wiążąca 6 cm i warstwa ścieralna 4 cm po zagęszczeniu – 
52m2,  
i) uzupełnienie poboczy pospółką warstwą średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu – 4806 
m2. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

10. Droga „Łomna” (nr inw. 242/529) 
 W roku 2011 na 3278 m droga został poddana przebudowie. Zakres prac obejmował: 

- odmulenie i pogłębienie rowów odwadniających – 3738 mb,  
- oczyszczenie przepustów pod zjazdami – 33m,  
- przebudowa przepustów: fi 60 – 1 szt., fi 80 – 11 szt., fi 140 – 4 szt.,  
- renowacja mostu w km 3+110,  
- przebudowa miejsc przełomowych i wykonanie mijanki – 653 m2,  
- wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej tłuczniem kamiennym sortowanym 31,5/63 
mm  
warstwa po zagęszczeniu do 10 cm – 384,3 m3,  
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm, warstwa górna po zagęszczeniu  
8 cm – 12 316 m2,  
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (MMA) 0/16 mm grubości 6 cm po  
zagęszczeniu – 12 345 m2,  
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (MMA) 0/12,8 mm grubości 4 cm po  
zagęszczeniu – 12 047 m2,  
- wykonanie zjazdów z płyt żelbetowych drogowych pełnych – 240 m2,  
- umocnienia rowów,  



 16 

- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym – pospółką warstwą grubości 18 cm po  
zagęszczeniu – 3 234 m 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

11. Droga Wojtkowa – Turze (nr inw. L30/14/1) 
 W roku 2011 na 1036 m droga został poddana przebudowie. Zakres prac obejmował: 

- mechaniczne ścięcie poboczy z transportem urobku na odległość do 1 km - 252 m3,  
- odmulenie i pogłębienie rowów drogowych z transportem urobku na odległość do 1 km -1 
090 m3,  
- karczowanie pni o średnicy 10-15 cm – 16 szt., 16-25 cm – 10 szt.,  
- regulację koryta cieku (rowu odwadniającego) z rozplantowaniem urobku, – 143 m3,  
- oczyszczenie przepustów rurowych fi 40 - 5 szt., fi 60 – 1 szt. – 32,0 m  
- wykonanie 2 przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 – 12 m,  
- przebudowa przepustu fi 80 pod koroną drogi na przepust fi 100 z rur PEHD SN8 – 7,0 m  
- wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni przez wykonanie podbudowy z kruszyw  
łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm – 2618 m2,  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 630 m2,  
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm – 630 
m2,  
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm – 
566m2,  
- wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego, warstwa górna po uwałowaniu 10 cm – 
3141 m 2. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 
 

12. Droga Arłamów – Paportno (nr inw. 242/526).  
W roku 2012 na 6250 m droga został poddana przebudowie. Zakres prac obejmował: 

a) roboty ziemne – usunięcie humusu 26 875m2, odmulenie i pogłębienie rowów (z 
wbudowaniem w nasyp lub z rozplantowaniem na odkładzie) 3 476m3, formowanie i 
zagęszczanie nasypów na uzupełnieniu korpusu drogi i mijanek 3 336m3;  
b) wykonanie, przebudowa lub remont przepustów (o średnicy od fi 60 do fi 180) pod koroną 
drogi – 13 szt.;  
c) wykonanie umocnienia skarp,  
d) wykonanie podbudowy:  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1102 m2,  
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – pospółki na mijankach warstwa dolna po 
zagęszczeniu 25 cm - 1102 m2,  
- wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem sortowanym - 1094 m3;  
e) wykonanie nawierzchni:  
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5/63, warstwa dolna po uwałowaniu 15 
cm – 24519 m2,  
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 40/60, warstwa górna po uwałowaniu 10 cm 
– 21362 m2;  
f) przebudowa zjazdów – 24 szt.:  
- oczyszczenie istniejących przepustów na zjazdach – 3 szt.,  
- wykonanie nowych przepustów z rur HDPE fi 50 – 5 szt. (44m),  
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- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – pospółki warstwa dolna grubości 25 cm 
po zagęszczeniu – 1709 m2,  
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 40/60, warstwa górna po uwałowaniu 10 cm 
– 1562 m2, 
- wykonanie opaski – obramowanie nawierzchni zjazdów kruszywem naturalnym (mieszanką 
optymalną) warstwą szerokości 0,50 cm i grubości po zagęszczeniu 30 cm – 380 m2;  
g) montaż urządzeń zabezpieczających;  
h) uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym –pospółką warstwa gr. 25 cm po 
zagęszczeniu – 9162 m2.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

13. Droga „Huta Brzuska” (nr inw. 242/497) 
 W roku 2012 na 3200 m droga został poddana przebudowie. Zakres prac obejmował: 

- roboty ziemne: pogłębienie rowów i uzupełnienie ubytków korpusu drogi i mijanek, 
formowanie i zagęszczenie nasypów na uzupełnieniach i mijankach;  
- przebudowa przepustów pod koroną drogi (11 szt.) i zamknięcie światła części przelotowej 
przepustu (2 szt.);  
- wykonanie podbudowy na mijankach (podbudowa z pospółki i kruszywa łamanego na 
geowłókninie), wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej tłuczniem kamiennym 
sortowanym i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na całym odcinku drogi;  
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 6 cm po zagęszczeniu – 13595 
m2;  
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu – 13275 
m2;  
- wykonanie nowych i przebudowa istniejących zjazdów z płyt drogowych lub pospółki (23 
szt. w tym 12 z przepustami), wykonanie przejazdów przez jezdnie z płyt drogowych (4 szt. w 
tym 3 przepusty),  
- uzupełnienie poboczy pospółką. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

14. Droga Jamna – Szkółka (nr inw. 242/160) 
 W roku 2011 na 1200 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

a) mechaniczne ścięcie poboczy równiarką gr. do 10 cm (2222 m2) z przemieszczeniem ścinki 
na odkład poza torowisko drogi (222 m3)  
b) odmulenie i pogłębienie rowów odwadniających – 1454 m3,  
c) remont tarczy zwrotnej w km 0+985 poprzez:  
– karczowanie pni 24 szt.  
- usunięcie warstwy humusu – 302 m2 i niwelację terenu 60m3,  
- wykonanie rowów drogowych (63 m3),  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża (214 m2), 
- utwardzenie tarczy; warstwa dolna z pospółki 0/63 mm grubości 25 cm po zagęszczeniu – 
214 m2 i warstwa górna z pospółki 0/31,5 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu – 201 m2, 
zamknięcie nawierzchni miałem kamiennym (kruszyny kamienne 0-4 mm) – 197m2,  
d) remont nawierzchni żwirowej:  
- wykonanie sączków poprzecznych z kruszywa głębokość ułożenia 40 cm – 18 m2,  
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego pospółki 0/63 mm grubość 
po zagęszczeniu 15 cm – 651 m2,  
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– wykonanie warstwy górnej pospółką 0/31,5 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm – 634 m2, 
grubość po zagęszczeniu 10 cm – 2494 m2,  
- zamknięcie nawierzchni miałem kamiennym (kruszyny 0-4 mm) – 2969 m2,  
e) prace w zakresie nawierzchni z płyt drogowych;  
- wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych pełnych – 81 m2,  
- usunięcie humusu z płyt drogowych i poboczy grubość warstwy do 15 cm – 995 m2,  
- wykonanie koryta pod pas środkowy oraz opaski zewnętrzne płyt głębokość 15 cm – 287 
m2, oraz wypełnienie koryta kruszywem naturalnym – pospółką 0/31,5 mm (warstwa 
grubości 15 cm po zagęszczeniu),  
f) wykonanie przepustu z rury PEHD fi 50 w km 1+190 – 8,0 m 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

15. Droga Borysławka – Łazy (nr inw. 242/161) 
 W roku 2011 na 1084 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

a) ścinanie poboczy drogowych równiarką (240 m2) z przemieszczeniem gruntu ścinki 
poboczy na odkład poza torowisko drogi (24 m3),  
b) roboty ziemne; odmulenie i pogłębienie rowów odwadniających z ułożeniem urobku na 
odkład i rozplantowaniem – 1730 m3,  
c) remont przepustu pod koroną drogi fi 60 w km 1 +650,  
d) remont nawierzchni żwirowej polegający na:  
- wykonaniu sączków poprzecznych z kruszywa, głębokość ułożenia 40 cm – 97,6 m2  
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) 0/63mm, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 4402 m2,  
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) 0/31,5mm grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 3885 m2,  
- zamknięcie nawierzchni miałem kamiennym (kruszyny kamienne 0-4 mm) - 4054 m2. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

16. Droga Łodzinka – Cisowa (nr inw. 242/334) 
 W roku 2011 na 2020 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

a) Ścinanie poboczy  
- mechaniczne ścięcie obustronnie poboczy równiarką grub. do 10 cm – 3030 m2  
- usunięcie gruntu ścinki na odkład poza rowy z wyrównaniem koparką – 303 m3  
b) Odmulenie i pogłębienie rowów drogowych – 1346 m3  
c) Remont zjazdów  
- oczyszczenie przepustów rurowych fi 40 – 4 szt. (27 m)  
- uzupełnienie utwardzenia zjazdu pospółką warstwą grub. 25 cm po zagęszczeniu – 20 m2  
d) Remont trzech przepustów:  
- fi 125 L=19,0 m w km 1+384  
- fi 100 L=8,0 m w km 2+015  
- fi 80 L=4,0 m km 2+015 (pod zjazdem na szlak)  
e) Remont nawierzchni:  
- remont nawierzchni powierzchniowo utrwalonej przez wykonanie warstwy wzmacniająco-
wyrównującej wykoleinowania i wyboje z tłucznia 25-40 mm przy użyciu emulsji asfaltowej w 
ilości 3,1 kg/m2 oraz grysów 16/25 – 15 kg/m2, i 8/16 – 18 kg/m2, grubości 6 cm po 
zagęszczeniu – 1070 m2,  
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- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 12-16, kruszywo w ilości 13 dcm3/m2, emulsja 2,2 kg/m2 - 2677 m2,  
- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8 dcm3/m2, emulsja 1,68 kg/m2 – 2677 m2. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

17. Droga „Kwaszenina” (nr inw. 242/335) 
 W roku 2011 na 4500 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

a) ścinanie poboczy drogowych równiarką (998 m2) z usunięciem gruntu ścinki poboczy na 
odkład poza rowy (50 m3),  
b) odmulenie i pogłębienie rowów odwadniających – 880 m3,  
c) oczyszczenie przepustów pod zjazdami – 5 m,  
d) remonty przepustów pod koroną drogi: fi 60 – 10 szt., fi 80 – 1 szt., fi 100 – 1 szt., fi 2x125 
– 1 szt.,  
e) remont nawierzchni tłuczniowej – 8500 m2.  

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

18. Droga „Szkółka Kotów” (nr inw. 242/806) 
 W roku 2011 na 1015 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

a) odmulenie i pogłębienie rowów ze złożeniem urobku na odkład i rozplanowaniem – 97 
m3,  
b) oczyszczenie przepustów rurowych – 5 m,  
c) remont nawierzchni żwirowej:  
- usunięcie warstwy humusu grubość do 15 cm – 612 m2,  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 300 m2,  
- remont nawierzchni kruszywem naturalnym- pospółką 0/63 mm, wykonanie warstwy 
dolnej o grubości 20 cm po zagęszczeniu – 300 m2,  
- remont nawierzchni kruszywem naturalnym – pospółką 0/31,5 mm, wykonanie warstwy 
górnej o grubości 8 cm po zagęszczeniu – 957 m2, 10 cm po zagęszczeniu – 1623 m2 i 15 cm 
– 678 m2  
- miałowanie – zamknięcie nawierzchni miałem kamiennym (kruszyny kamienne 0-4 mm) – 
3258 m2  
d) wykonanie przepustu z rur PEHD fi 50 – 8,0 m 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

19. Droga „Nowosielce Kozickie” (nr inw. 242/826) 
 W roku 2011 na 3362 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

a) mechaniczne ścięcie obustronnie poboczy równiarką grub. do 10 cm (5043 m2) z 
usunięciem gruntu ścinki na odkład poza rowy z wyrównaniem koparką (504 m3),  
b) odmulenie i pogłębienie rowów drogowych z transportem urobku na odległość do 1 km i 
rozplanowaniem – 130 m3,  
c) odmulenie i pogłębienie rowów drogowych ze złożeniem urobku na odkładzie za rowami i 
rozplantowaniem – 2176 m3,  
d) remont przepustów rurowych pod koroną drogi – 16 szt. w tym: Ø 200 – 1 szt., Ø 150 – 3 
szt., Ø 125 – 1 szt., Ø 80 – 6 szt., Ø 60 - 3 szt., Ø 40 – 2 szt.  
e) remont nawierzchni tłuczniowej:  
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- remont nawierzchni tłuczniowej przez wykonanie warstwy nawierzchni z tłucznia 
kamiennego sortowanego 31,5/63 mm warstwa górna grubości po uwałowaniu: 7 cm – 4350 
m2, 10 cm – 2646 m2 i 15 cm – 600 m2,  
- miałowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej klińcem 4-12 mm wraz z miałem 
kamiennym 0-4 mm mechaniczne – 1968 m2 i ręczne – 492 m2,  
- mechaniczne zagęszczenie miałowanej nawierzchni z nadaniem jej odpowiednich spadków 
poprzecznych walcem 15 t – 2460 m2. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

20. Droga Trójca – Grąziowa (nr inw. 242/163) 
 W roku 2012 na 475 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

- odtworzenie korpusu drogi, uzupełnienie ubytków pobocza, remont przepustów, 
wykonanie rowów odwadniających, ułożenie nawierzchni z drogowych płyt żelbetowych 
wielootworowych IOMB. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

21. Droga Kwaszenina – Arłamów (nr inw. 242/157) 
 W roku 2012 na 2040 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

- mechaniczne ścięcie obustronnie poboczy równiarką (3060 m2) z usunięciem gruntu ścinki 
na odkład poza rowy (306 m3);  
- odmulenie i pogłębienie rowów drogowych oraz uzupełnienie ubytków korpusu drogi 
(1632m3);  
- remont przepustów Fi 60 cm pod koroną drogi (4 szt.);  
- remont nawierzchni mijanek: usunięcie warstwy humusu oraz profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (489 m2), wykonanie podbudowy z 
pospółki warstwa dolna grubości 20 cm po zagęszczeniu (489 m2) i warstwa górna grubości 
15 cm po zagęszczeniu (436 m2);  
- remont nawierzchni przez wykonanie warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego 
sortowanego31,5/63 mm grubości 10 cm po uwałowani –(6614 m2);  
- remont zjazdów (z wykonaniem przepustów Fi 50 cm i utwardzeniem kruszywem 
naturalnym - pospółką - 4 szt.);  
- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym – pospółką warstwą szerokości 75 cm i 
średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu (3000 m2). 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

22. Droga „Braniów” (nr inw. 242/164) oraz most (nr inw. 244/169) 
 W roku 2012 na droga oraz most został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

 1. Remont drogi leśnej nr 5 Braniów nr inw. 242/164 - stanowiący zadanie nr 1  
a) odmulenie rowów przydrożnych - 617m3;  
b) remont przepustu 2xfi 150 w km 3+000;  
c) umocnienie skarp (z wykonaniem stopni na pow. 90m2 i nasypów 18m3) oraz dna rowu na 
długości 24 m;  
d) montaż urządzeń zabezpieczających - bariery ochronne stalowe - 28m, słupki - 4 szt.;  
e) uzupełnienie poboczy - 30 m2.  
2. Remont mostu w ciągu drogi nr 5 Braniów nr inw.244/169 - stanowiący zadanie nr 2.  
a) remont umocnienia kamiennego przyczółka mostu;  
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b) oczyszczenie i malowanie elementów stalowych mostu. 
Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 

poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

23. Droga Kotów – Szkółka (nr inw. 242/779) 
 W roku 2012 na 330 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

- ścięcie i wyrównanie poboczy, 
- oczyszczenie, odmulenie i pogłębienie rowów, 
- oczyszczenie z namułu części przelotowych przepustów, 
- wykonanie remontu nawierzchni żwirowej, 
- rozplantowanie gruntu złożonego obok bez zagęszczania. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

24. Droga „Krajna” (nr inw. 242/321) 
 W roku 2012 na 1805 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

a) Roboty ziemne - odmulenie i pogłębienie rowów odwadniających, ścięcie poboczy, 
uzupełnienie korpusu drogi koparką ze złożeniem urobku na odkład lub nasyp z 
rozplantowaniem - 3 139 m3,  
b) Przepusty pod koroną drogi: - oczyszczenie przepustu rurowego żelbetowego fi 60, L=6,0 
m w km 0+012, - remont (umocnienie) przepustu rurowego żelbetowego 2xfi 140 L=7,0 m w 
km 0+146, - wykonanie przepustu HDPE fi 60 L=8,0m w km 1+060, - oczyszczenie przepustu 
rurowego fi 40 L=6,0 m w km 1+528,  
c) Remont 2 zjazdów na szlaki zrywkowe i składy drewna: - wykonanie 2 przepustów pod 
zjazdami z rur HDPE fi 50 L=8,0 m każdy w km 0+800 i 1+410, - profilowanie zagęszczenie 
podłoża pod nawierzchnie zjazdów - 62 m2 oraz wykonanie utwardzenia zjazdu z kruszywa 
naturalnego - pospółki grub. 25 cm po zagęszczeniu - 52 m2  
d) Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym pospółką, warstwą szerokości 60 cm i 
średniej grubości 15 cm po zagęszczeniu - 2728 m2. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

25. Droga Aksmanice – Gruszów (nr inw. 242/342) 
 W roku 2012 na 1080 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

a) Roboty ziemne – odmulenie i pogłębienie rowów odwadniających, ścięcie poboczy, 
uzupełnienie korpusu drogi koparką ze złożeniem urobku na odkład lub nasyp z 
rozplantowaniem – 2 427 m3,  
b) Remonty i wykonanie 4 przepustów pod koroną drogi z rur HDPE fi 60 – łączna długość 32 
m  
c) Remont nawierzchni żwirowej:  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod uzupełnienie nawierzchni – 3369 m2,  
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego – pospółki 0/63mm, warstwa dolna po  
zagęszczeniu 30 cm – 2 010 m2,  
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego – pospółki 0/31,5 mm warstwa górna po  
zagęszczeniu 10 cm – 5 935 m2  
d) Remont 4 zjazdów na szlaki zrywkowe oraz składy drewna:  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie zjazdów – 123 m2,  
- utwardzenie zjazdów kruszywem naturalnym warstwa dolna z pospółki grubości 25 cm po  
zagęszczeniu – 113 m2, warstwa górna z pospółki grubości po zagęszczeniu 15 cm – 103 m2,  
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- wykonanie przepustu z rur HDPE fi 50 cm – 8 m. 
Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 

poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

26. Droga Stara Bircza – Kotów (nr inw. 242/527) 
 W roku 2012 na 4700 m droga został poddana remontowi. Zakres prac obejmował: 

a) remont przepustów pod koroną drogi - 5 szt.,  
b) remont zjazdów wraz z wymianą rurociągów - 8 szt. (w tym wykonanie przepustów o 
długości łącznej 66m),  
c) roboty ziemne - pogłębienie rowów i uzupełnienie ubytków korpusu drogi - 1955,47 m3,  
d) remont nawierzchni bitumicznej: likwidacja kolein i przełomów - 206 m2, wykonanie 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poprzez skropienie emulsją asfaltową w 
miejscach spękań - 390,80 m2,  
e) remont placu manewrowego; wykonanie utwardzenia z kruszywa naturalnego-pospółki 
0/63 grubości 25 cm po zagęszczeniu - 355,25 m2. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

27. Droga Stara Bircza – Kotów (nr inw. 242/527) 
 W okresie od 06.2014 do 09.2014 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

długości 4470 m. Zakres prac obejmował: remont nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez 
wymianę warstwy ścieralnej i wiążącej oraz wykonanie nakładek w miejscach spękań ze 
śladami kolein oraz odkształceniami a także uzupełnienie poboczy w miejscach nakładek. `
 Prace są częścią projektu pod nazwą „Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza w 
2014 r.”. 
 
 

28. Droga Dobrzanka – Brzeżawa (nr inw. 220/955) 
 W okresie od 06.2014 do 09.2014 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

długości 2653 m. Zakres prac obejmował: remont nawierzchni tłuczniowej, remont 
przepustów pod koroną drogi, ścięcie poboczy, odmulenie i pogłębienie rowów, oraz 
wymianę wodospustów poprzecznych.  

Prace są częścią projektu pod nazwą „Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza w 
2014 r.”. 
 

29. Droga „1/II Borysławka” (nr inw. 242/299) 
 W okresie od 05.2014 do 08.2014 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

długości 5800 m. Zakres prac obejmował: remont nawierzchni żwirowej, remont nawierzchni 
z betonu asfaltowego i usuwanie przełomów betonem, remont zjazdów na składy i szlaki, 
remont mijanek, remont przepustów pod koroną drogi, ścięcie poboczy, odmulenie i 
pogłębienie rowów.  

Prace są częścią projektu pod nazwą „Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza w 
2014 r.”. 
 

30. Droga „Jasienica” (nr inw. 242/528) 
 W okresie od 05.2014 do 08.2014 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

długości 2300 m. Zakres prac obejmował: remont nawierzchni żwirowej, remont zjazdów na 
składy i szlaki, remont przepustów pod koroną drogi, ścięcie poboczy, odmulenie i 
pogłębienie rowów.  
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Prace są częścią projektu pod nazwą „Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza w 
2014r”. 
 

31. Droga Jureczkowa – Chwaniów (nr inw. 242/341) 
  W okresie od 08.2013 do 10.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

długości 7400 m. Zakres prac obejmował: remont nawierzchni tłuczniowej z półwgłębnym 
smołowaniem poprzez powierzchowne utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym oraz wymianę wodospustu żelbetowego, remont zjazdów gospodarczych z 
wykonaniem przepustów i remontem nawierzchni, ścięcie poboczy, odmulenie i pogłębienie 
rowów odwadniających, remont przepustów pod koroną drogi z wymianą rurociągu i 
odmuleniem, oraz uzupełnienie poboczy pospółką. 
 

32. Droga Posada Rybotycka – Polana (nr inw. 242/162)  
W okresie od 07.2013 do 10.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

długości 1390 m. Zakres prac obejmował: remont nawierzchni z częściowym utrwaleniem 
emulsją asfaltową, wykonanie wodospustów żelbetowych, remont zjazdów gospodarczych z 
odmuleniem przepustów, ścięcie poboczy, odmulenie i pogłębienie rowów oraz uzupełnienie 
poboczy pospółką.  

Remont drogi był częścią jednego zamówienia publicznego pod nazwą: „Remonty 
dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza: …” o SIWZ Nr SA-2710- 17/2013. 
 

33. Droga nr1 Arłamów (nr inw. 242/294) 
 W okresie od 07.2013 do 10.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

długości 6100 m. Zakres prac obejmował: remont nawierzchni z częściowym utrwaleniem 
emulsją asfaltową, wykonanie wodospustów żelbetowych, remont zjazdów gospodarczych z 
odmuleniem przepustów, ścięcie poboczy, odmulenie i pogłębienie rowów oraz uzupełnienie 
poboczy pospółką.  

Remont drogi był częścią jednego zamówienia publicznego pod nazwą: „Remonty 
dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza: …” o SIWZ Nr SA-2710- 17/2013. 
 

34. Droga Kamienna Górka – Reberec (nr inw. 242/530) 
 W okresie od 07.2013 do 10.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

długości 3700 m. Zakres prac obejmował: remont nawierzchni z likwidacją przełomów 
(rozebranie istniejącej nawierzchni na długości przełomów i wykonanie podbudowy oraz 
nawierzchni bitumicznej), remont zjazdów gospodarczych z wykonaniem przepustów i 
remontem ich nawierzchni, ścięcie poboczy, odmulenie i pogłębienie rowów, wraz z 
uzupełnieniem korpusu drogowego, oraz uzupełnienie poboczy pospółką.  

Remont drogi był częścią jednego zamówienia publicznego pod nazwą: „Remonty 
dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza: …” o SIWZ Nr SA-2710- 17/2013. 
 

35. Droga Łodzinka – Reberec (nr inw. 242/167) 
 W okresie od 07.2013 do 10.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

długości 2415 m. Zakres prac obejmował: remont nawierzchni z likwidacją przełomów 
(rozebranie istniejącej nawierzchni na długości przełomów i wykonanie podbudowy oraz 
nawierzchni bitumicznej), remont zjazdów gospodarczych z odmuleniem istniejących 
przepustów, wykonaniem nowych przepustów i remontem ich nawierzchni, ścięcie poboczy, 
odmulenie i pogłębienie rowów, wraz z uzupełnieniem korpusu drogowego, oraz 
uzupełnienie poboczy pospółką.  
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Remont drogi był częścią jednego zamówienia publicznego pod nazwą: „Remonty 
dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza: …” o SIWZ Nr SA-2710- 17/2013. 
 

36. Droga Kwaszenina – Stare Gospodarstwo (nr inw. 242/158)  
W okresie od 06.2013 do 09.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

nawierzchni asfaltobetonowej o długości 2750 m. Zakres prac obejmował: remont 
nawierzchni mijanek i zjazdów, remont przepustów pod zjazdami, ścięcie poboczy, 
odmulenie i pogłębienie rowów, wraz z uzupełnieniem korpusu drogowego, oraz remont 
przepustów pod koroną drogi wraz z odtworzeniem nawierzchni.  

Remont drogi był częścią jednego zamówienia publicznego pod nazwą: „Remonty 
dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza: …”o SIWZ nr SA-2710- 14/2013. 
 

37. Droga Borysławka – Łazy (nr inw. 242/161) 
 W okresie od 06.2013 do 09.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

nawierzchni żwirowej na odcinku o długości 370 m. Zakres prac obejmował: remont 
istniejącej nawierzchni, remont istniejących zjazdów wraz z odmuleniem i wymianą 
przepustów, odmulenie i pogłębienie rowów, ścięcie poboczy oraz uzupełnienie poboczy.  

Remont drogi był częścią jednego zamówienia publicznego pod nazwą: „Remonty 
dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza: …”o SIWZ nr SA-2710- 14/2013. 
 

38. Droga Niemiecka Dolina (nr inw. 242/159) 
 W okresie od 06.2013 do 09.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o 

nawierzchni tłuczniowej, o długości 1560 m. Zakres prac obejmował: remont istniejącej 
nawierzchni, remont istniejących zjazdów wraz z odmuleniem i wymianą przepustów, 
odmulenie i pogłębienie rowów, ścięcie poboczy oraz uzupełnienie poboczy.  

Remont drogi był częścią jednego zamówienia publicznego pod nazwą: „Remonty 
dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza: …”o SIWZ nr SA-2710- 14/2013. 
 
Żadna z 38 inwestycji drogowych realizowanych w latach 2005-2014, zlokalizowanych na 
gruntach w zarządzie nadleśnictwa Bircza nie została poddana ocenie oddziaływania na 
środowisko.  
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Nadleśnictwo Cisna 

 

 
Uwaga. Mapa przedstawia lokalizacje inwestycji drogowych tylko za lata 2005-2012. I tylko te inwestycje dla których LP podały nam lub 
do publicznej wiadomości lokalizacje.  I tylko te inwestycje dla których LP podały nam lub do publicznej wiadomości lokalizacje.  

 
1. Droga „Smerek” (nr 17) 

 W roku 2005 droga został poddana przebudowie. Zakres prac obejmował wykonanie 
rowów odwadniających, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego. Nadleśnictwo nie 
podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita 
długość drogi wynosi: 3074m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

2. Droga „Dołżyca” (nr 51) 
 W latach 2005 i 2006 droga została poddana przebudowie. Zakres prac obejmował 

wykonanie rowów odwadniających, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, 
powierzchowne utrwalenie emulsją. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce 
na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 3803m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

3. Droga „Buk” 
 W latach 2010 i 2012 droga została poddana przebudowie. Zakres prac obejmował 

wykonanie rowów odwadniających, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, 
powierzchowne utrwalenie emulsją. Droga została przebudowana z drogi gruntowej na 
tłuczniowo-asfaltową. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej 
długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 2180m. 
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Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

4. Droga „Jaworzec” (nr inw. 220/1734) 
 W roku 2012 na 950 m droga został poddana przebudowie. Zakres prac obejmował: 

 usunięcie krzaków i zagajników pod mijanki 
 wykonanie odhumusowania i robót ziemnych przewidziane pod mijanki 
 wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze 
 wykonanie mijanek (km 0+300, km 0+600 str. L) 
 ułożenie płyt drogowych w km 0+020-0+025, km 0+130-0+135 km 0+800-km 0+805 km 

0+900-0+950. 
 Konstrukcja nawierzchni drogi: 
 5cm warstwa ścieralna z b/a 
 7cm warstwa wiążąca z b/a 
 28cm warstwa podbudowa z tłucznia kamiennego  
 40 cm razem 
 Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

5. Droga „Kobylskie” 
  W roku 2012 na 1052 m droga została poddana przebudowie. Zakres prac obejmował 
stworzenie nawierzchni: 20 cm w-wa z kruszywa naturalnego -pospółki, 20cm warstwy 
podbudowy z tłucznia kamiennego, 8 cm warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego, 
ułożenie przepustów z rur PECOR-OPTIMA. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

6. Droga „Okrąglik” 
 W roku 2012 na 2200 m droga została poddana przebudowie. Zakres prac 

obejmował: 
− usunięcie krzaków i zagajników pod place składowe, 
− wykonanie odhumusowania i robót ziemnych przewidzianego pod place składowe, 
− wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze (nawierzchnia tłuczniowa), 
− wykonanie placów składowych,  
− ułożenie płyt drogowych, 
− remont przepustów pod drogą, 
− przebudowa zjazdów, 
− ułożenie koszy z siatki stalowej na wlotach i wylotach przepustów. 
Konstrukcja nawierzchni drogi: 
− 8 cm warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 
− 15 cm warstwa podbudowa z tłucznia kamiennego  
− 20 cm w-wa wyrównawcza z tłucznia kamiennego 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

7. Droga „Zawój III” 
 W roku 2012 na 2065 m droga została poddana przebudowie. Wg dokumentacji w BIP 

dwukrotnie. Zakres prac obejmował: 
 wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, 
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 wykonanie zjazdów w km 4+235 – Ø60, dł. 6m oraz 4+285– Ø60, dł. 6m 
 wykonanie placu składowego w km 4+235 – km 4+315 na szerokości 15m 
 wykonanie 15 wodospustów 
 oczyszczenie rowu lewego na całej długości remontowanej drogi 
 wykonanie rowu prawego w km 4+235 – km 4+335 
 3+535 – 3+635 – wykonanie zabezpieczenia skarpy koszami z siatki stalowej 
z wypełnieniem kamieniem łamanym oraz ułożenie ścieku drogowego. 
Konstrukcja nawierzchni drogi: 
 8 cm warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego oraz 2x powierzchniowe utrwalanie 

emulsją 
 15 cm warstwa podbudowa z tłucznia kamiennego 10 cm warstwa wyrównawcza z 

tłucznia kamiennego 
Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 

zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

8. Droga „Zawój II” (nr inw. 220/1729) i „Zawój III” (nr inw. 220/1730) 
 W roku 2012 na 2635 m odcinki drogi zostały poddane przebudowie (Zawój II – 1635m, 

Zawój III – 1000m). Zakres prac obejmował: 
 usunięcie krzaków, 
 wykonanie odhumusowania terenu przewidzianego pod poszerzenia drogi, 
 udrożnienie i oczyszczenie rowów odwadniających, 
 wykonanie robót ziemnych pod poszerzenia drogi, 
 wykonie zabezpieczenia skarp przed utratą stateczności, 
 wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze (nawierzchnia tłuczniowa) 
 przebudowa istniejących wodospustów 
Konstrukcja nawierzchni drogi: 
 8 cm warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 
 15 cm warstwa podbudowa z tłucznia kamiennego  
 10 cm w-wa wyrównawcza z tłucznia kamiennego 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

9. Droga „Żubracze Solinka” (nr inw. 242/184), odcinek I - km 0+000-0+326, odcinek II 
- km 0+000-0+273, odcinek III - km 0+000-2-505 
 W roku 2012 na 3104 m odcinki drogi zostały poddane przebudowie. Zakres prac 

obejmował: 
odcinek I - km 0+000-0+326 
 wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze (nawierzchnia tłuczniowa) 
 wykonanie obustronnych rowów odwadniających w km 0+000-0+100. 
 oczyszczenie przepustu w km 0+100 
Konstrukcja nawierzchni drogi: 
 8cm warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 
 20cm warstwa podbudowa z tłucznia kamiennego  
odcinek II - km 0+000-0+273 
 wymianę gruntu w km 0+000 – 0+040 
 wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze (nawierzchnia tłuczniowa) 
 wykonanie rowu odwadniającego lewostronnego  
 ułożenie płyt drogowych w km 0+128 – 1+333 
 ułożenie przepustu pod zjazdem ø60, dł. 8m 
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Konstrukcja nawierzchni drogi: 
 8cm warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 20cm warstwa podbudowa z tłucznia 

kamiennego 
odcinek III - km 0+000-2-505 
 usunięcie krzaków i zagajników pod mijanki 
 wykonanie odhumusowania i robót ziemnych przewidzianego pod mijanki 
 wymianę gruntu w km 0+800 – 1+100 
 wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze (nawierzchnia tłuczniowa) 
 wykonanie mijanek (km 0+200 str. p) 
 wykonanie placów składowych w km 0+100 (dł. 80m, sz. 30m),0+300 (dł. 150m, sz. 30m), 

0+600 (dł.120m, sz. 35m),1+400 (dł. 150m, sz. 40m), 2+400 (dł. 100m, sz. 25m),  
 ułożenie płyt drogowych w km 0+600 
 przebudowa przepustów pod drogą w km 0+300, 0+350, 0+650, 1+800, 1+900 
 oczyszczenie przepustu w km 0+700 
 wymiana wodospustów w km 1+200, km 1+240 
 przebudowa zjazdów km 0+600, km 0+720, 1+400, 1+550 
Konstrukcja nawierzchni drogi: 
 8cm warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 
 20cm warstwa podbudowa z tłucznia kamiennego  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

10. Droga „Kalnica” drugi etap (nr 6) 
 W latach 2005 i 2011 droga została poddana przebudowie. Nadleśnictwo nie podało 

czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 3044m. Zakres prac obejmował: 
- ścinanie mechaniczne poboczy  
- pogłębienie rowów - oczyszczenie przepustów  
- ułożenie płyt żelbetowych  
-wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym wraz z zagęszczeniem 
mechanicznym wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego  
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie poboczy z 
kamienia tłuczonego. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

11. Droga Solinka – Roztoki 
 W roku 2011 droga została poddana przebudowie. Nadleśnictwo nie podało czy 

inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 1739m. Zakres prac obejmował: roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi, uzupełnienie nasypu gruntem w 
celu ukształtowania całego korpusu drogi z zagęszczeniem mechanicznym, ścinanie poboczy 
równiarką, koryta wykonywane na poszerzeniach i na jezdniach, sączki podłużne, 
wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, 
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm, podbudowa z tłucznia, nawierzchnie 
z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 
drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym, pobocza z mieszanki kruszyw - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10-cm, rozbieranie drogi z płyt żelbetowych, wykonanie warstwy 
odsączającej, układanie płyt żelbetowych pełnych, wykonanie warstwy odsączającej, zjazdy i 
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składy, usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)- grubość warstwy do 15-cm, przepusty 
rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe, rury żelbetowe zbrojone, formowanie i 
zagęszczanie nasypów spycharkami-, wysokość do 3,0-m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

12. Droga Żubracze - Solinka 
 W roku 2011 droga została poddana przebudowie. Nadleśnictwo nie podało czy 

inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 2894m. Zakres prac obejmował: roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi, uzupełnienie nasypu gruntem w 
celu ukształtowania całego korpusu drogi z zagęszczeniem mechanicznym gruntu, ścinanie 
poboczy równiarką, koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, sączki podłużne, 
wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne- 
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm, podbudowy z kruszyw, nawierzchnie 
z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia,  powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 
drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym, pobocza z kruszyw, rozbieranie drogi z 
płyt żelbetowych, wykonanie warstwy odsączającej, układanie płyt żelbetowych pełnych, 
zjazdy i składy, usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)- grubość warstwy do 15-cm, 
przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe, przepusty rurowe pod 
zjazdami, rury żelbetowe zbrojone, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami- 
wysokość do 3,0-m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

13. Droga „Zawój” 
 W latach 2011 i 2012 droga została poddana przebudowie. Nadleśnictwo nie podało 

czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 2635m. Zakres prac obejmował: 
-mechaniczne ścinanie poboczy 
- pogłębienie rowów z odkrzaczeniem poboczy 
- oczyszczenie i wykonanie przepustów  
- nawierzchnie z kamienia tłuczonego z zagęszczeniem mechanicznym 
- nawierzchnie z mieszanek bitumicznych 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

14. Droga nr 14 Krzywe (nr inw. 242/141) 
 W okresie od 05.2014 do 08.2014 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi o 

długości 4570 m. Zakres prac obejmował: wykonanie bitumicznego powierzchniowego 
utrwalenia, wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy z 
kruszywa łamanego, profilowanie warstwą tłucznia, wykonanie odhumusowania i robót 
ziemnych przewidzianych pod place składowe i zjazdy, oczyszczenie rowu str. Prawa oraz 
wykonanie nowego rowu w obrębie nowych placów składowych, wykonanie koryta pod 
konstrukcje placów składowych oraz drogi, wykonanie placów składowych wg przedmiaru 
robót, ścięcie poboczy, wykonanie zjazdów, wykonanie przepustów pod drogą. 
 

15. Droga nr 6 Kalnica (nr inw. 220/1731) 
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 W okresie od 08.2013 do 10.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi 
częściowo gruntowej częściowo utwardzonej (trylinka oraz powierzchniowe utwardzenie) na 
odcinku 230 m. Zakres prac obejmował: przebudowę nawierzchni utwardzonej na drodze 
(nawierzchnia tłuczniowa), przebudowę placu składowego, ułożenie płyt drogowych, 
przebudowę przepustów, przebudowę zjazdów, wykonanie robót ziemnych przewidzianych 
pod plac składowy, usunięcie krzaków, oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów 
odwadniających. 
 

16. Droga nr 16 (nr inw. 242/142) 
 W okresie od 05.2013 do 09.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi 

gruntowej z nawierzchnią z betonu asfaltowego z licznymi ubytkami, pęknięciami i 
koleinami, o długości 2800 m. Zakres prac obejmował: Wykonanie bitumicznego 
powierzchniowego utrwalenia na szerokości 3,5 m, wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa 
łamanego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie odhumusowania i robót 
ziemnych przewidzianych pod place składowe i zjazdy, oczyszczenie rowu na całej długości 
drogi po stronie prawej oraz rowu przy placach składowych, wykonanie placów składowych, 
ścięcie poboczy na całej długości, wykonanie zjazdów z płyt drogowych lub tłucznia 
kamiennego oraz wykonanie przepustów pod drogą.  
 

17. Droga Solinka – Roztoki (nr inw. 242/236) 
 W okresie od 04.2013 do 09.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi 

gruntowej na odcinku długości 3800 m. Zakres prac obejmował: wykonanie bitumicznego 
powierzchniowego utrwalenia na szerokości 3,5 m, wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa 
łamanego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie odhumusowania i robót 
ziemnych przewidzianych pod place składowe i zjazdy, oczyszczenie rowu na całej długości 
drogi po stronie lewej oraz wykonanie nowego rowu w obrębie nowych placów składowych, 
wykonanie placów składowych, ścięcie poboczy na całej długości, wykonanie zjazdów z płyt 
drogowych lub tłucznia kamiennego oraz wykonanie przepustów pod drogą. 
 

18. Droga nr 14 Krzywe (nr inw. 242/141) 
 W okresie od 04.2013 do 09 2013 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi 

gruntowej z nawierzchnią z kruszywa na odcinku 4570 m oraz 150 m dodatkowego odcinka. 
Zakres prac obejmował: wykonanie bitumicznego powierzchniowego utrwalenia na 
szerokości 3,5 m, wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego, wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie odhumusowania i robót ziemnych 
przewidzianych pod place składowe i zjazdy, oczyszczenie rowu na całej długości drogi po 
stronie prawej oraz wykonanie nowego rowu w obrębie nowych placów składowych, 
wykonanie koryta pod konstrukcje placów składowych oraz drogi, wykonanie placów 
składowych, ścięcie poboczy na całej długości, wykonanie zjazdów z płyt drogowych lub 
tłucznia kamiennego oraz wykonanie przepustów pod drogą. 
 

19. Droga w miejscowości Kalnica (nr inw. 220/1733) 
 W okresie od 09.2013 do 11.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi na 

długości 155 m. Zakres robót obejmował: wykonanie rowu odprowadzającego oraz 
oczyszczenie części rowu przydrożnego, wykonanie sączków poprzecznych, wybranie gruntu i 
uzupełnienie tłuczniem kamiennym oraz zruszenie wierzchniej warstwy, wyrównanie jej i 
zwałowanie wraz z uzupełnieniem.  
 

20. Droga w miejscowości Buk (nr inw. 242/133) 
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 W okresie od 09.2013 do 11.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi 
powierzchniowo utwardzonej emulsją asfaltową na długości 130 m. Zakres prac obejmował: 
powierzchowne utrwalenie całości nawierzchni drogowej emulsją asfaltową z kruszywem 
bazaltowym, utrwalenie powierzchni uzupełnień emulsją i grysem bazaltowym, 
oskardowanie uszkodzonych miejsc wraz z oczyszczeniem i uzupełnieniem tłuczniem z 
uwałowaniem, oczyszczenie rowów przydrożnych po obu stronach odcinka drogi, 
oczyszczenie pasa jezdni na całej szerokości, wykonanie przepustów, oraz wodospustów 
drewnianych. 

 

Za wyjątkiem przedsięwzięcia „Przebudowa drogi leśnej gruntowej na drogę 
tłuczniową w miejscowości Buk”, gdzie przeprowadzono tzw. „screening” wpływu inwestycji 
na środowisko polegający na tym, że organ administracji mający wydać decyzję w sprawie 
zwraca się do RDOŚ celem wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko( choć i przy tej inwestycji RDOŚ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzania 
OOŚ), pozostałe inwestycje nie były poddane nawet screeningowi tj. nie były z RDOŚ nawet 
konsultowane. Dla żadnej z 20 inwestycji drogowych na terenie nadleśnictwa Cisna, nie 
przeprowadzano ocen oddziaływania na środowisko ani na Naturę 2000; Nadleśnictwo stoi 
na stanowisku, że w/w drogi leśne nie są zaliczane do dróg twardych i nie wymagają oceny 
oddziaływania na środowisko. Jednak, wiele dróg zostało wykonanych w technologii 
„utrwalenia emulsją bitumiczną” tj. de facto, jako drogi tłuczniowo-asfaltowe. Wydaje się, że 
takie drogi wymagają decyzji środowiskowej. 

Nadleśnictwo deklaruje, że ma opracowaną ekspertyzę na temat optymalizacji i 
rozwoju infrastruktury drogowej, która przewiduje w ciągu najbliższych 20 lat przebudowę 
ok. 135 km dróg gruntowych. 
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Nadleśnictwo Komańcza 

 
Uwaga. Mapa przedstawia lokalizacje inwestycji drogowych tylko za lata 2005-2012. I tylko te inwestycje dla których LP podały nam lub 
do publicznej wiadomości lokalizacje.  

 
1. Droga w miejscowości Wola Michowa 

 W okresie od 08.2014 do 11.2014 Nadleśnictwo przeprowadziło budowę drogi o 
długości 318 m oraz zjazdu publicznego z drogi woj. 897 Tylawa – Wołosate, strona prawa. 
Prace polegały na: uformowaniu torowiska ziemnego wraz z ułożeniem jezdni z płyt 
betonowych, z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- na 
początkowych 252 m drogi, oraz jezdni z kruszywa łamanego, z podbudową z tego samego 
materiału na ostatnich 66 m drogi, urządzeniu rowów przydrożnych i wykonaniu przepustów. 
 

2. Droga o nr inw. 242/542   
Długość odcinka poddanego przebudowie 2700 m. Rok wykonania prac 2005. Zakres 

prac obejmował wykonanie nawierzchni tłuczniowej, gr. 17 cm, oraz przepustów pod drogą 
24m.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

3. Droga o nr inw. 242/541  
Długość odcinka poddanego przebudowie 1600 m. Rok wykonania prac 2006. Zakres 

prac obejmował wykonanie nawierzchni tłuczniowej, gr. 17 cm, oraz przepustów pod drogą 
26m, ścięcie poboczy odnowienie rowów na długości 2200m.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
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4. Droga o nr inw. 242/533  
Długość odcinka poddanego przebudowie 1900 m. Rok wykonania prac 2006. Zakres 

prac obejmował wykonanie nawierzchni tłuczniowej, gr. 17 cm, oraz przepustów pod drogą 
15m, ścięcie poboczy, odnowienie rowów na długości 1600 m, wykonanie sączków 
poprzecznych 80m. 

 Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

5. Droga o nr inw. 242/296  
Długość odcinka poddanego przebudowie 1500 m. Rok wykonania prac 2007. Zakres prac 
obejmował wykonanie podbudowy z rumoszu skalnego oraz nawierzchni tłuczniowej gr. 
17cm, wykonanie rowu odwadniającego 400m, przepust 8m oraz sączki poprzeczne 12m  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

6. Droga o nr inw. 242/541  
Długość odcinka poddanego przebudowie 1400 m. Rok wykonania prac 2007. Zakres 

prac obejmował wykonanie nawierzchni tłuczniowej, gr. 17 cm, oraz przepustów pod drogą 
10m, ścięcie poboczy oraz ścięcie poboczy.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

7. Droga o nr inw. 242/145  
Długość odcinka poddanego przebudowie 2400 m. Rok wykonania prac 2008. Zakres 

prac obejmował wykonanie nawierzchni tłuczniowej, gr. 17 cm, ścięcie poboczy, odnowienie 
rowów odwadniających, utwardzenie zjazdów ze szlaków zrywkowych oraz poboczy drogi 
rumoszem skalnym.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

8. Droga o nr inw. 242/419  
Długość odcinka poddanego przebudowie 2000 m. Rok wykonania prac 2008. Zakres 

prac obejmował ścięcie poboczy odnowienie rowów, wyrównanie istniejącej podbudowy 
tłuczniem kamiennym, nakropienie nawierzchni emulsją asfaltową, oczyszczenie przepustów 
na zjazdach, uzupełnienie poboczy niesortem skalnym.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

9. Droga o nr inw. 242/296  
Długość odcinka poddanego przebudowie 1700 m. Rok wykonania prac 2009. Zakres 

prac obejmował utwardzenie przydrożnego placu składowego żwirem 600 m3, wykonanie 
rowu odwadniającego 150 m, przepustu 10m, ścięcie poboczy, odnowienie rowów 1300m, 
uzupełnię poboczy niesortem skalnym, wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr. 17cm oraz 2 
mijanek.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

10. Droga o nr inw. 242/145  
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Długość odcinka poddanego przebudowie 4000 m. Rok wykonania prac 2009. Zakres 
prac obejmował ścięcie poboczy wykonanie rowów odwadniających, wymiana przepustów 1 
szt. Częściowe smołowanie nawierzchni.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

11. Droga o nr inw. 242/513  
Długość odcinka poddanego przebudowie 600 m. Lata wykonania prac 2010-2011. 

Zakres prac obejmował wykonanie rowów odwadniających, podbudowa z rumoszu skalnego, 
nawierzchnia z tłucznia kamiennego 17cm, wykonanie przepustów 4 sztuki.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

12. Droga o nr inw. 242/533  
Długość odcinka poddanego przebudowie 7200 m. Lata wykonania prac 2010-2011. 

Zakres prac obejmował wykonanie rowów odwadniających, oraz powierzchni z tłucznia 
kamiennego, wymiana w nawierzchni płyt żelbetonowych 270m2. Przebudowa drogi na 
odcinku 4000-7200m, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego utrwalenie nawierzchni 
emulsją asfaltową z grysem kamiennym.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

13. Droga o nr inw. 242/419  
Długość odcinka poddanego przebudowie 3000 m. Rok wykonania prac 2010. Zakres 

prac obejmował wykonanie rowów odwadniających, wykonanie podbudowy z tłucznia 
kamiennego, utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową z grysem kamiennym, wykonanie 
przepustów pod drogą 2 sztuk.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

14. Droga o nr inw. 242/145  
Długość odcinka poddanego przebudowie 4400 m. Rok wykonania prac 2011. Zakres 

prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z powierzchniowym 
utrwaleniem powierzchni emulsją asfaltową z grysem kamiennym, uzupełnienie poboczy 
rumoszem skalnym, podbudowa drogi w km 1,0-4,4; wykonanie podbudowy z tłucznia 
kamiennego, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

15. Droga o nr inw. 242/148  
Długość odcinka poddanego przebudowie 8400 m. Rok wykonania prac 2011. Zakres 

prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, z utrwaleniem nawierzchni 
emulsją asfaltową z grysem kamiennym, wykonanie rowów odwadniających, udrożnienie 
istniejących przepustów pod droga oraz wykonanie nowych pod zjazdami ze szlaków 
zrywkowych, utrwalenie poboczy.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

16. Droga o nr inw. 242/533  
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Długość odcinka poddanego przebudowie 2200 m. Rok wykonania prac 2011. Zakres 
prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z utrwaleniem nawierzchni 
emulsją asfaltową z grysem kamiennym, wykonanie rowów odwadniających.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

17. Droga o nr inw. 242/295  
Długość odcinka poddanego przebudowie 1900 m. Rok wykonania prac 2011. Zakres 

prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z utrwaleniem nawierzchni 
emulsją asfaltową z grysem kamiennym, wykonanie rowów odwadniających. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

18. Droga o nr inw. 242/419  
Długość odcinka poddanego przebudowie 1000 m. Rok wykonania prac 2011. Zakres 

prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z utrwaleniem nawierzchni 
emulsją asfaltową z grysem kamiennym, wykonanie rowów odwadniających, wykonanie 
przepustów drogowych 4 sztuk, montaż barier ochronnych.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

19. Droga o nr inw. 242/295  
Długość odcinka poddanego przebudowie 2300 m. Rok wykonania prac 2012. Zakres 

prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z utrwaleniem nawierzchni 
emulsją asfaltową z grysem kamiennym, wykonanie rowów odwadniających, mijanek oraz 
przepustów.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

20. Droga Prełuki – Duszatyn – Mików o nr inw. 242/499  
Długość odcinka poddanego przebudowie 5600 m. Rok wykonania prac 2012. Zakres 

prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z utrwaleniem nawierzchni 
emulsją asfaltową z grysem kamiennym, wykonanie rowów odwadniających, przy składach 
drewna, utrwalenie powierzchni składów tłuczniem kamiennym, wykonanie mijanek, 
przepustów, montaż barier.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

21. Droga Rzepedź – Prełuki o nr inw. 242/541  
Długość odcinka poddanego przebudowie 3700 m. Rok wykonania prac 2012. Zakres 

prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z utrwaleniem nawierzchni 
emulsją asfaltową z grysem kamiennym, wykonanie rowów odwadniających, przy składach 
drewna, utrwalenie powierzchni składów tłuczniem kamiennym, wykonanie mijanek, 
przepustów, montaż barier.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

22. Droga Osławica o nr inw. 242/532  
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Długość odcinka poddanego przebudowie 2700 m. Rok wykonania prac 2012. Zakres 
prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z utrwaleniem nawierzchni 
emulsją asfaltową z grysem kamiennym, wykonanie rowów odwadniających utrwalenie 
powierzchni składów tłuczniem kamiennym, wymiana przepustów.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko.  
 

23. Droga w leśnictwie Maniów (nr inw. 242/296) 
 W okresie od 03.2014 do 09.2014 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi o 

długości 3798 m, polegającą na dokończeniu niezakończonej inwestycji. Zakres robót 
obejmował: powierzchniowe utrwalenie jezdni przez ułożenie na całej powierzchni drogi 10 
cm warstwy z tłucznia, ułożenie nawierzchni z płyt drogowych, wykonanie przepustów, 
wykonanie obrukowań wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, 
umocnienie skarp i dna rowów, wykonanie nawierzchni placu składowego, ustawieniu barier 
sprężystych ustawienie znaków drogowych. 
 
 

24. Droga o nr inw. 242/419 
 W okresie 06.2013 do 09.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o długości 

2094 m. Zakres prac obejmował: utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową z 
kruszywem bazaltowym, przy wcześniejszym oczyszczeniu pasa jezdni oraz zruszeniu 
wierzchniej warstwy, wyrównaniem i zwałowaniem, oraz uzupełnieniem kolein, oczyszczenie 
elementów stalowych barier mostowych z malowaniem, wymiana barier ochronnych z 
betonowych na stalowe.  

Remont drogi był jednym z dwóch który odbył się w ramach jednego zamówienia 
publicznego pod nazwą „Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Komańcza” 
 

25. Droga o nr inw. 242/499 
W okresie 06.2013 do 09.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o długości 

3000 m. Zakres prac obejmował: usunięcie warstwy ziemi z poboczy z wyprofilowaniem, 
wyrównanie istniejącej podbudowy przez uzupełnienie mieszanką tłuczniową, wykonanie 
nawierzchni tłuczniowej na placach składowych, wymiana podbudowy na dwóch odcinkach 
drogi, uzupełnienie korpusu drogi na dwóch odcinkach (osuwisko), oczyszczanie elementów 
betonowych mostów, ora elementów stalowych barier, malowanie barier mostowych, 
uzupełnienie ubytków betonu i gruntu w przyczółkach, uzupełnienie ubytków betonu na 
kapie, wymiana barier ochronnych z betonowych na stalowe, odwodnienie korpusu drogi 
przy moście przez wykonanie ścieków betonowych.  

Remont drogi był jednym z, dwóch który odbył się w ramach jednego zamówienia 
publicznego pod nazwą „Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Komańcza” 

 
 
Żadna z 25 inwestycji drogowych realizowanych w latach 2005-2014, zlokalizowanych na 
gruntach w zarządzie nadleśnictwa Komańcza nie została poddana ocenie oddziaływania na 
środowisko.  
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Nadleśnictwo Lesko 

 

 
Uwaga. Mapa przedstawia lokalizacje inwestycji drogowych tylko za lata 2005-2012. I tylko te inwestycje dla których LP podały nam lub do 
publicznej wiadomości lokalizacje.  

 
1. Droga „Rzepedka” w Leśnictwie Jawornik (nr inw. 1411/220) 

 W okresie od 06.2013 do 10.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło budowę drogi o 
nawierzchni tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie o długości 3800 m. Zakres prac 
obejmował: wykonanie nawierzchni tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie wraz z 
podbudową z kruszywa łamanego, oraz warstwy odsączającej z piasku wraz z warstwą 
wzmacniającą z geowłókniny, wykonanie mijanek, wykonanie poboczy z gruntu rodzimego, a 
w obszarach zwiększonego odpływu wód- rowów infiltracyjno- odparowujących, budowa 
zapór przeciwerozyjnych na rowie odwadniającym, wykonanie przepustów drogowych, 
wykonanie nawierzchni zjazdów z gruntu rodzimego, budowa dwóch składów drewna. 
Budowa drogi wymagała wylesienia końcowego odcinka długości 250 m.  

Inwestycja została przeprowadzona w terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, oraz w granicach Obszaru Natura 2000- Beskid Niski PLB180002. 
 

2. Droga „Weremień” w Leśnictwie Gruszka (nr inw. 1426/220) 
 W okresie od 05.2013 do 08.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło budowę drogi o 

nawierzchni tłuczniowej klinowanej klińcem, o długości 1227 m. Budowana droga zastępuje 
stary dukt leśny który w początkowej swej długości (310 m) posiadał nawierzchnie żwirową, 
a dalej był szlakiem zrywkowym o nawierzchni gruntowej. Zakres prac obejmował: 
wykonanie nawierzchni tłuczniowej klinowanej klińcem wraz z podbudową z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie, oraz warstwy odsączającej z piasku wraz z warstwą 
wzmacniającą z geowłókniny, wykonanie mijanek, wykonanie poboczy uzupełnionych 
warstwą tłucznia, wykonanie rowów oraz korytek odwadniających, wykonanie przepustów 
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drogowych, wykonanie nawierzchni zjazdów z gruntu rodzimego, budowa składu drewna. 
Konieczne było wycięcie pewnej ilości drzew po obu stronach na długości 370 m.  

Inwestycja została przeprowadzona w terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Nadleśnictwo starało się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 
na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód. 
 
 

3. Droga "Jawornik" (nr inw.380/242) 
 Droga została poddana przebudowie. Roboty drogowe rozpoczęły się w 2006 a 

zakończyły w 2006. Zakres prac obejmował wzmocnienie nasypu drogi materiałem 
kamiennym (tłuczeń). Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości 
drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 2152m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

4. Droga "Płonna" (nr inw.855/220) 
 Droga została poddana przebudowie. Roboty drogowe rozpoczęły się w 2008 a 

zakończyły w 2010. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni tłuczniowej, wykonanie 
utrwalenia emulsją asfaltową. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej 
długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 3799m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

5. Droga "Szczawne za rzeką" (nr inw.184/220) 
Droga została poddana przebudowie. Roboty drogowe rozpoczęły się w 2008 a zakończyły w 

2008. Zakres prac obejmował wzmocnienie nawierzchni tłuczniem kamiennym. 
Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 2633m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

6. Droga "Nowa droga" (nr inw.215/242) 
 Droga została poddana przebudowie. Roboty drogowe rozpoczęły się w 2012 a 

zakończyły w 2012. Zakres prac obejmował wzmocnienie podbudowy materiałem 
kamiennym plus warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej. Nadleśnictwo nie 
podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita 
długość drogi wynosi: 4663m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 

 
7. Droga "Średnia Wieś" (nr inw.884/220) 

 Droga została poddana przebudowie. Roboty drogowe rozpoczęły się w 2010 a 
zakończyły w 2010. Zakres prac obejmował wzmocnienie nawierzchni tłuczniem kamiennym 
(tłuczeń plus płyty żelbetonowe). Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na 
całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 148m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

8. Droga „Płonna” w Leśnictwie Niebieszczany 



 39 

 W okresie od 10.2014 do 11.2014 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi o 
nawierzchni tłuczniowej z warstwą klińca stabilizowanego emulsją asfaltową, o długości 
3600 m. Wcześniejsza droga została zniszczona przez spływające wody opadowe- warstwa 
wierzchnia została wymyta aż do podbudowy. Zakres prac obejmował: wykonanie 
nawierzchni tłuczniowej z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia, utrwalenie nawierzchni 
drogowych asfaltem lub smołą, oczyszczenie i odmulenie nawierzchni oraz oczyszczenie 
placu składowego z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego. 
 

9. Droga "Jawornik" (nr inw.380/242) 
Droga została poddana remontowi. Roboty drogowe rozpoczęły się w 2005 a zakończyły w 

2005. Zakres prac obejmował wzmocnienie nawierzchni tłuczniem kamiennym. 
Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 2152m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

10. Droga "Szczawne za rzeką" (nr inw.184/220) 
Droga została poddana remontowi. Roboty drogowe rozpoczęły się w 2005 a zakończyły w 
2005. Zakres prac obejmował wzmocnienie nawierzchni tłuczniem kamiennym. 
Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 2633m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

11. Droga "Szczawne za rzeką" (nr inw.184/220) 
 Droga została poddana remontowi. Roboty drogowe rozpoczęły się w 2006 a zakończyły w 
2006. Zakres prac obejmował wzmocnienie nasypu drogi murem oporowym- kamiennym. 
Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 2633m. 
 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

12. Droga "Kamienno-Żwirowa" (nr inw.236/242) 
 Droga została poddana remontowi. Roboty drogowe rozpoczęły się w 2011 a zakończyły w 
2012. Zakres prac obejmował wzmocnienie podbudowy materiałem kamiennym plus 
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej. Nadleśnictwo nie podało czy 
inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 2633m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
Ponadto nadleśnictwo przejęło od samorządów 2 drogi: Droga "Kostryń" (nr inw.1188/220) - 
droga została przyjęta na stan nadleśnictwa w roku 2012, oraz droga "Szczawne Płyty" (nr 
inw.607/220) - droga została przyjęta na stan nadleśnictwa w roku 2005.  
 

W opinii nadleśnictwa, żadna z wyżej wymienionych 12 inwestycji drogowych nie 
wymagała oceny oddziaływania na środowisko ani na Naturę 2000. Jednak z opisu wynika, że 
przynajmniej niektóre z inwestycji to ‘drogi o nawierzchni twardej’ (płyty betonowe, 
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warstwa bitumiczna), gdyby więc przebudowywane odcinki miały ponad 1 km, to 
kwalifikowałby się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Nadleśnictwo posiada „docelową koncepcję sieci dróg leśnych”, zakładającą budowę 
licznych nowych dróg. 
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Nadleśnictwo Lutowiska  
 

 
Uwaga. Mapa przedstawia lokalizacje inwestycji drogowych tylko za lata 2005-2012. I tylko te inwestycje dla których LP podały nam lub 
do publicznej wiadomości lokalizacje.  

 
1. Droga Lipie – Krywka (nr inw. 242/206) 

W 2005 roku 1 km drogi został poddany przebudowie. Prace drogowe polegały na 
likwidacji odkształceń drogi a następnie na uzupełnieniu nawierzchni tłuczniem o grubości 12 
cm.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

2. Droga Dwerniczek – Otryt (nr inw. 242/209) 
 W latach 2005, 2007 i 2011 1,80 km odcinek drogi poddany został przebudowie. 

Prace drogowe polegały na zastąpieniu dawnej gruntowo-żwirowej nawierzchni na 
nawierzchnię tłuczniową zamykaną „na sucho” klińcem i miałem kamiennym.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

3. Droga Dwernik – Otryt (nr inw. 220/222) 
W latach 2007 i 2008 1,07 km odcinek drogi poddany został przebudowie. Prace 

drogowe polegały na zastąpieniu dawnej gruntowo-żwirowej nawierzchni na nawierzchnię 
tłuczniową zamykaną „na sucho” klińcem i miałem kamiennym.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
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4. Droga „Dwernik nr 1” (nr inw. 242/194)  

W latach 2008 i 2009 3,40 km drogi został poddany przebudowie. Prace drogowe 
polegały na likwidacji odkształceń drogi a następnie na uzupełnieniu nawierzchni tłuczniem o 
grubości 20 cm.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

5. Droga „Jawornik I” (nr inw. 220/232) 
W latach 2009 i 2010 1,09 km drogi został poddany przebudowie. Prace drogowe 

polegały na likwidacji odkształceń drogi a następnie na uzupełnieniu nawierzchni tłuczniem o 
grubości 20 cm. Wykonany również został rów odstokowy.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

6. Droga Smolnik – Olchowiec (nr inw. 242/30) 
W latach 2010 i 2011 4,00 km drogi został poddany przebudowie. Prace drogowe 

polegały na likwidacji odkształceń drogi a następnie na uzupełnieniu nawierzchni tłuczniem o 
grubości 20 cm. Na odcinku 0,32 km została nałożona nawierzchnia bitumiczna o grubości 10 
cm.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

7. Droga Wysoki Dział – Polana (nr inw. 242/24) 
W roku 2010 1,60 km drogi został poddany przebudowie. Prace drogowe polegały na 

likwidacji odkształceń drogi a następnie na uzupełnieniu nawierzchni tłuczniem o grubości 20 
cm. Na odcinku 0,22 km została nałożona nawierzchnia bitumiczna o grubości 10 cm. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

8. Droga „Jamniczne” (nr inw. 242/185) 
W 2010 0,95 km drogi został poddany przebudowie. Prace drogowe polegały na 

likwidacji odkształceń drogi a następnie na uzupełnieniu nawierzchni tłuczniem o grubości 20 
cm.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

9. Droga „Polana” (nr inw. 242/37) 
W 2010 1,00 km drogi został poddany przebudowie. Prace drogowe polegały na 

likwidacji odkształceń drogi a następnie na uzupełnieniu nawierzchni tłuczniem o grubości 20 
cm.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

10. Droga „Lipie” (nr inw. 242/201) 
W 2010 0,65 km drogi został poddany przebudowie. Prace drogowe polegały na 

likwidacji odkształceń drogi a następnie na uzupełnieniu nawierzchni tłuczniem o grubości 20 
cm.  
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Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

11. Droga „Olchowiec” (nr inw. 242/41) 
W 2010 0,98 km drogi został poddany przebudowie. Prace drogowe polegały na 

likwidacji odkształceń drogi a następnie na uzupełnieniu nawierzchni tłuczniem o grubości 18 
cm.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

12. Droga Lipie – Krywka (nr inw. 242/206) 
W 2011 roku droga została poddana przebudowie, na odcinku 3km. W dokumentacji 

umieszczonej na stronie BIP Nadleśnictwa oraz dokumentach przekazanych przez 
Nadleśnictwo brak danych dotyczących długości drogi. Prace drogowe polegały na: 
- odhumusowaniu jezdni i poboczy drogowych przy użyciu równiarki drogowej, 
- przywróceniu odkształconego profilu jezdni o nawierzchniach tłuczniowych i poboczy na 
szerokości 5,0 m przy pomocy równiarki drogowej samojezdnej, 
- uzupełnieniu tłuczniem kamiennym profilu podbudowy (kolein głębokości średniej 15 cm i  
głębokich wyboi) lub wzmocnienie tłuczniem kamiennym grubości 10 -15 cm na wybranych 
odcinkach dróg całej szerokości pasa jezdni, 
- wykonaniu lub uzupełnieniu nawierzchni tłuczniowych grubości 10-15 cm z zaklinowaniem 
klińcem i miałem kamiennym dużej twardości (jak do nawierzchni twardych, nieulepszonych, 
D 05.02.00), 
- powierzchniowym, dwukrotnym utrwaleniu emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej, 
- odhumusowaniu rowów, 
- wykonaniu przejazdów z płyt drogowych żelbetowych, 
- wymiana i uzupełnienie drewnianych wodospustów. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

13. Droga Skorodne – Polana (nr inw. 242/29) 
W 2011 roku droga została poddana przebudowie na odc. 4km. W dokumentacji 

umieszczonej na stronie BIP Nadleśnictwa oraz dokumentach przekazanych przez 
Nadleśnictwo brak danych dotyczących długości drogi. Prace drogowe polegały na: 
- odhumusowaniu jezdni i poboczy drogowych przy użyciu równiarki drogowej, 
- przywróceniu odkształconego profilu jezdni o nawierzchniach tłuczniowych i poboczy na 
szerokości 5,0 m przy pomocy równiarki drogowej samojezdnej, 
- uzupełnieniu tłuczniem kamiennym profilu podbudowy (kolein głębokości średniej 15 cm i  
głębokich wyboi) lub wzmocnienie tłuczniem kamiennym grubości 10 -15 cm na wybranych 
odcinkach dróg całej szerokości pasa jezdni, 
- wykonaniu lub uzupełnieniu nawierzchni tłuczniowych grubości 10-15 cm z zaklinowaniem 
klińcem i miałem kamiennym dużej twardości (jak do nawierzchni twardych, nieulepszonych, 
D 05.02.00), 
- powierzchniowym, dwukrotnym utrwaleniu emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej, 
- odhumusowaniu rowów, 
- wykonaniu przejazdów z płyt drogowych żelbetowych, 
- wymiana i uzupełnienie drewnianych wodospustów. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
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14. Droga „Hulskie” (nr inw. 242/23) 
W 2011 roku droga została poddana przebudowie na odc. 1,8km. W dokumentacji 

umieszczonej na stronie BIP Nadleśnictwa oraz dokumentach przekazanych przez 
Nadleśnictwo brak danych dotyczących długości drogi. Prace drogowe polegały na: 
- odhumusowaniu jezdni i poboczy drogowych przy użyciu równiarki drogowej, 
- przywróceniu odkształconego profilu jezdni o nawierzchniach tłuczniowych i poboczy na 
szerokości 5,0 m przy pomocy równiarki drogowej samojezdnej, 
- uzupełnieniu tłuczniem kamiennym profilu podbudowy (kolein głębokości średniej 15 cm i  
głębokich wyboi) lub wzmocnienie tłuczniem kamiennym grubości 10 -15 cm na wybranych 
odcinkach dróg całej szerokości pasa jezdni, 
- wykonaniu lub uzupełnieniu nawierzchni tłuczniowych grubości 10-15 cm z zaklinowaniem 
klińcem i miałem kamiennym dużej twardości (jak do nawierzchni twardych, nieulepszonych, 
D 05.02.00), 
- powierzchniowym, dwukrotnym utrwaleniu emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej, 
- odhumusowaniu rowów, 
- wykonaniu przejazdów z płyt drogowych żelbetowych, 
- wymiana i uzupełnienie drewnianych wodospustów. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

15. Droga Ruskie – Zasanie (nr inw. 242/184) 
W 2011 roku droga została poddana przebudowie na odc. 4km. W dokumentacji 

umieszczonej na stronie BIP Nadleśnictwa oraz dokumentach przekazanych przez 
Nadleśnictwo brak danych dotyczących długości drogi. Prace drogowe polegały na: 
- odhumusowaniu jezdni i poboczy drogowych przy użyciu równiarki drogowej, 
- przywróceniu odkształconego profilu jezdni o nawierzchniach tłuczniowych i poboczy na 
szerokości 5,0 m przy pomocy równiarki drogowej samojezdnej, 
- uzupełnieniu tłuczniem kamiennym profilu podbudowy (kolein głębokości średniej 15 cm i  
głębokich wyboi) lub wzmocnienie tłuczniem kamiennym grubości 10 -15 cm na wybranych 
odcinkach dróg całej szerokości pasa jezdni, 
- wykonaniu lub uzupełnieniu nawierzchni tłuczniowych grubości 10-15 cm z zaklinowaniem 
klińcem i miałem kamiennym dużej twardości (jak do nawierzchni twardych, nieulepszonych, 
D 05.02.00), 
- powierzchniowym, dwukrotnym utrwaleniu emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej, 
- odhumusowaniu rowów, 
- wykonaniu przejazdów z płyt drogowych żelbetowych, 
- wymiana i uzupełnienie drewnianych wodospustów. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

16. Droga „Dwernik 25” (nr inw. 242/39) 
W 2011 roku droga została poddana przebudowie, na odc. 0,9km. W dokumentacji 

umieszczonej na stronie BIP Nadleśnictwa oraz dokumentach przekazanych przez 
Nadleśnictwo brak danych dotyczących długości drogi. Prace drogowe polegały na: 
- odhumusowaniu jezdni i poboczy drogowych przy użyciu równiarki drogowej, 
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- przywróceniu odkształconego profilu jezdni o nawierzchniach tłuczniowych i poboczy na 
szerokości 5,0 m przy pomocy równiarki drogowej samojezdnej, 
- uzupełnieniu tłuczniem kamiennym profilu podbudowy (kolein głębokości średniej 15 cm i  
głębokich wyboi) lub wzmocnienie tłuczniem kamiennym grubości 10 -15 cm na wybranych 
odcinkach dróg całej szerokości pasa jezdni, 
- wykonaniu lub uzupełnieniu nawierzchni tłuczniowych grubości 10-15 cm z zaklinowaniem 
klińcem i miałem kamiennym dużej twardości (jak do nawierzchni twardych, nieulepszonych, 
D 05.02.00), 
- powierzchniowym, dwukrotnym utrwaleniu emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej, 
- odhumusowaniu rowów, 
- wykonaniu przejazdów z płyt drogowych żelbetowych, 
- wymiana i uzupełnienie drewnianych wodospustów. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

17. Droga „Jawornik II” (nr inw. 220/232) 
W 2011 roku 0,97 km drogi została poddana przebudowie. W skład inwestycji 

wchodziła również modernizacja składu przejściowego drewna w ciągu tej drogi. Prace 
drogowe polegały na: 
- skorygowanie profilu podłużnego i poprzecznego jezdni o nawierzchni gruntowej i poboczy 
na szerokości 5,50 m przy pomocy spycharki - 12 769 m3 (w tym odspojenie gruntów kat.VIII 
- 890m3) 
- mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów gruntowych - 10 298 m3 - wykonanie 
podbudowy tłuczniowej dwuwarstwowej 15+15cm - m2, 
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej grub.10cm z zaklinowaniem klińcem i miałem 
kamiennym o dużej twardości (jak do nawierzchni twardych nieulepszonych, D 05.02.00) - 
5172 m2, 
- wykonanie przepustów z rur PEHD i stalowych ocynkowanych, karbowanych o przekrojach 
średnicach od 40cm do 180cm - 8 szt. 
- wykonanie rowów odstokowych- 1 030 mb, 
- wykonanie przejazdów z płyt drogowych żelbetowych - 298 m2 - wymiana i uzupełnienie 
drewnianych wodospustów - 20 szt. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

18. Droga Lipie – Krywka (nr inw. 242/206) 
W 2012 roku droga została poddana przebudowie na odcinku 1500m. Zamówienie 

zostało udzielone w trybie „zamówienie z wolnej ręki”. Brak większej ilości danych. 
 

19. Droga „Caryńskie” (nr inw. 242/210) 
W 2012 roku 1,56 km drogi została poddana przebudowie. W skład inwestycji 

wchodziła również modernizacja składu przejściowego drewna w ciągu tej drogi.  
Przebudowa nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową. 
Prace drogowe polegały na: 
- zwiększeniu szerokość jezdni do 3,50m+poszerzenia, pobocza 2x0,75m, 
- odwodnieniu za pomocą otwartych rowów drogowych oraz ścieku drogowego, 
- usunięciu zakrzaczeń,  
- wykonaniu odhumusowania korony drogi, 
- przebudowę i budowę nowych przepustów drogowych i studni wpadowych, 
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- wykonaniu odwodnienia drogi w postaci rowów odwadniających oraz ułożenia ścieku 
drogowego,  
- przebudowie placów składowych, 
- zamontowaniu oznakowań i pachołków  
wykonaniu w jezdni drogowej wodospustów korytkowych drewnianych w ilości 1szt. na 
każde 100 m odcinka drogi o spadku podłużnym do 5% i 2szt. na 100m drogi o spadku ponad 
5%. Przebudowa drogi jest części jednego większego zamówienia publicznego pod nazwą 
„Przebudowy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lutowiska (droga Caryńskie, droga 
Dwernik-Nasiczne, droga Czarna 1) oraz składów drewna w ciągu tych dróg. Zn. Spr. NZ – 
2710-5/12”.  

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

20. Droga Dwernik – Nasiczne (nr inw. 242/727) 
W 2012 roku 2,10 km drogi została poddana przebudowie. W skład inwestycji 

wchodziła również modernizacja składu przejściowego drewna w ciągu tej drogi.  
Przebudowa nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową oraz korekta przebiegu 
drogi celem uzyskania odpowiednich spadków podłużnych drogi. 
Prace drogowe polegały na: 
- zwiększeniu szerokość jezdni do 3,50m+poszerzenia, pobocza 2x0,75m, 
- wytworzeniu nawierzchni z tłucznia klinowana gr. 10cm, 2. podbudowa z tłucznia gr. 18cm, 
- wykonaniu dodatkowej drogi sz. 5.00m przebiegającą przez plac składowy o konstrukcji 
jezdni analogicznej jak drogi głównej, 
- zamontowaniu nawierzchni z płyt drogowych pełnych o długości odcinków 
nieprzekraczających 6m na zjazdach z drogi,  
- wykonaniu rowów przydrożnych, dna rowów powinny być umocnione prefabrykatami  
betonowymi (wg KPED 01.04) ułożonymi na warstwie pospółki gr. 15cm z podsypką cem.-
piask. 1:4 gr. 5cm. 
- ułożeniu przepustów pod drogą i zjazdami. Przepusty należy wykonać z rur karbowanych 
HDPE ø60cm ułożonymi na ławie fundamentowej żwirowo-piaskowej gr. 30cm, z zasypką, co 
najmniej 30cm nad rurę - również z pospółki, 
- zamontowaniu sączków poprzecznych z kruszyw łamanych na głębokość nie mniejszą niż  
0,6m od poziomu jezdni z odprowadzeniem wody na stok lub do rowu, 
 - zamontowaniu wodospustów korytkowych, drewnianych w ilości 1szt. na każde 100 m 
odcinka drogi o spadku podłużnym do 5% i 2szt. na 100m drogi o spadku ponad 5%, 
- zamontowaniu we wskazanych lokalizacjach barier energochłonnych- stalowych, 
- umocnieniu skarp wyższych niż 2 m. 
Przebudowa drogi jest części jednego większego zamówienia publicznego pod nazwą 
„Przebudowy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lutowiska (droga Caryńskie, droga 
Dwernik-Nasiczne, droga Czarna 1) oraz składów drewna w ciągu tych dróg. Zn. Spr. NZ – 
2710-5/12”. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

21. Droga „Czarna 1” 
 W 2012 roku Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi o długości 1000m. 

Droga gruntowa z głębokimi koleinami i licznymi wybojami została przebudowana na drogę 
tłuczniową. W zakres prac wchodziło wykonanie jezdni z tłucznia i podbudowy z tłucznia 
niesortowanego, korekta łuków poziomych i pionowych, przebudowa uszkodzonych i 
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budowa nowych przepustów, wykształcenie spadków poprzecznych jezdni, odmulenie lub 
wykonanie nowych rowów przydrożnych, wykonanie sączków oraz wodospustów oraz 
przebudowa istniejących mijanek, zjazdów i składów. 
 

22. Droga „Czarna” 
 W 2013 roku Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi o na odcinku 1220m. 

W zakres prac wchodziło: wykonanie nawierzchni tłuczniowej, przebudowa uszkodzonych 
przepustów rurowych, wykształcenie spadków poprzecznych jezdni, odmulenie i wykonanie 
rowów przydrożnych, wykonanie sączków poprzecznych pod konstrukcją jezdni, montaż 
drewnianych wodospustów, ustawienie pachołków drogowych i znaków organizacji ruchu, 
oraz modernizację i remonty istniejących mijanek, zjazdów i składów. 
 

23. Droga „Polana 27” w Leśnictwie Sękowiec (Polana-Otryt) (nr inw. 242/37) 
W 2013 roku Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi o całkowitej długości 

2900m. Przebudowa została przeprowadzona na odcinku 650 m. W zakres prac wchodziło: 
wykonanie warstwy jezdnej z tłucznia, uzupełnienie podbudowy drogi z tłucznia 
niesortowanego, ukształtowanie spadków poprzecznych drogi, przebudowa uszkodzonych 
sączków i przepustów rurowych, odmulenie i wykonanie rowów przydrożnych i cieku 
przystokowego, montaż drewnianych wodospustów. 

 
24. Droga „Polana 27” w Leśnictwie Sękowiec (Polana-Otryt) (nr inw. 242/37) 

W 2013 roku Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o całkowitej długości 
2900m. Remont wykonano na odcinku 340 m: remonty i modernizacje mijanek i zjazdów. 

 
 

25. Droga Skorodne – Polana (nr inw. 242/29) 
W 2012 roku Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę o długości 4900 m, na 5 

odcinkach o łącznej długości 2113m. Zamówienie zostało udzielone w trybie „zamówienie z 
wolnej ręki”. Brak większej ilości danych. 
 

26. Droga Smolnik – Olchowiec (nr inw. 242/30) 
W 2012 roku Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi na odcinku 5950 m, 

mającą na celu usunięcie szkód powstałych na skutek ulewnych deszczy. Zamówienie zostało 
udzielone w trybie „zamówienie z wolnej ręki”. Brak większej ilości danych. 
 

27. Droga Smolnik – Olchowiec (nr inw. 242/30) 
W 2012 roku Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi na odcinku 5400 m, 

oraz wyremontowało jednocześnie wjazd na częściowy skład drewna. Zamówienie zostało 
udzielone w trybie „zamówienie z wolnej ręki”. Brak większej ilości danych. 
 

28. Droga „Lipie Krywka” (nr inw. 242/206)  
W 2012 roku Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi na odcinku 2600 m, 

oraz modernizację składów drewna. Zamówienie zostało udzielone w trybie „zamówienie z 
wolnej ręki”. Brak większej ilości danych. 
 

29. Droga „Lipie 23” (nr inw. 242/27) 
W 2011 roku droga została poddana remontowi na odc. 700 m. W dokumentacji 

umieszczonej na stronie BIP Nadleśnictwa oraz dokumentach przekazanych przez 
Nadleśnictwo brak danych dotyczących długości drogi. Prace drogowe polegały na: 
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- odhumusowaniu jezdni i poboczy drogowych przy użyciu równiarki drogowej, 
- przywróceniu odkształconego profilu jezdni o nawierzchniach tłuczniowych i poboczy na 
szerokości 5,0 m przy pomocy równiarki drogowej samojezdnej, 
- uzupełnieniu tłuczniem kamiennym profilu podbudowy (kolein głębokości średniej 15 cm i  
głębokich wyboi) lub wzmocnienie tłuczniem kamiennym grubości 10 -15 cm na wybranych 
odcinkach dróg całej szerokości pasa jezdni, 
- wykonaniu lub uzupełnieniu nawierzchni tłuczniowych grubości 10-15 cm z zaklinowaniem 
klińcem i miałem kamiennym dużej twardości (jak do nawierzchni twardych, nieulepszonych, 
D 05.02.00), 
- powierzchniowym, dwukrotnym utrwaleniu emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej, 
- odhumusowaniu rowów, 
- wykonaniu przejazdów z płyt drogowych żelbetowych, 
- wymiana i uzupełnienie drewnianych wodospustów. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

30. Droga „Olchowiec” (nr inw. 242/34) 
W 2011 roku droga została poddana remontowi na odc. 600 m. W dokumentacji 

umieszczonej na stronie BIP Nadleśnictwa oraz dokumentach przekazanych przez 
Nadleśnictwo brak danych dotyczących długości drogi. Prace drogowe polegały na: 
- odhumusowaniu jezdni i poboczy drogowych przy użyciu równiarki drogowej, 
- przywróceniu odkształconego profilu jezdni o nawierzchniach tłuczniowych i poboczy na 
szerokości 5,0 m przy pomocy równiarki drogowej samojezdnej, 
- uzupełnieniu tłuczniem kamiennym profilu podbudowy (kolein głębokości średniej 15 cm i  
głębokich wyboi) lub wzmocnienie tłuczniem kamiennym grubości 10 -15 cm na wybranych 
odcinkach dróg całej szerokości pasa jezdni, 
- wykonaniu lub uzupełnieniu nawierzchni tłuczniowych grubości 10-15 cm z zaklinowaniem 
klińcem i miałem kamiennym dużej twardości (jak do nawierzchni twardych, nieulepszonych, 
D 05.02.00), 
- powierzchniowym, dwukrotnym utrwaleniu emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej, 
- odhumusowaniu rowów, 
- wykonaniu przejazdów z płyt drogowych żelbetowych, 
- wymiana i uzupełnienie drewnianych wodospustów. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

31. Droga „Chmiel” (nr inw. 242/21) 
W 2011 roku droga została poddana remontowi, na odc. 1100 m. W dokumentacji 

umieszczonej na stronie BIP Nadleśnictwa oraz dokumentach przekazanych przez 
Nadleśnictwo brak danych dotyczących długości drogi. Prace drogowe polegały na: 
- odhumusowaniu jezdni i poboczy drogowych przy użyciu równiarki drogowej, 
- przywróceniu odkształconego profilu jezdni o nawierzchniach tłuczniowych i poboczy na 
szerokości 5,0 m przy pomocy równiarki drogowej samojezdnej, 
- uzupełnieniu tłuczniem kamiennym profilu podbudowy (kolein głębokości średniej 15 cm i  
głębokich wyboi) lub wzmocnienie tłuczniem kamiennym grubości 10 -15 cm na wybranych 
odcinkach dróg całej szerokości pasa jezdni, 
- wykonaniu lub uzupełnieniu nawierzchni tłuczniowych grubości 10-15 cm z zaklinowaniem 
klińcem i miałem kamiennym dużej twardości (jak do nawierzchni twardych, nieulepszonych, 
D 05.02.00), 
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- powierzchniowym, dwukrotnym utrwaleniu emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej, 
- odhumusowaniu rowów, 
- wykonaniu przejazdów z płyt drogowych żelbetowych, 
- wymiana i uzupełnienie drewnianych wodospustów. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 

 
32. Droga „Dwerniczek” (nr inw. 242/209) 

W 2011 roku droga została poddana remontowi, na odc. 600 m. W dokumentacji 
umieszczonej na stronie BIP Nadleśnictwa oraz dokumentach przekazanych przez 
Nadleśnictwo brak danych dotyczących długości drogi. Prace drogowe polegały na: 
- odhumusowaniu jezdni i poboczy drogowych przy użyciu równiarki drogowej, 
- przywróceniu odkształconego profilu jezdni o nawierzchniach tłuczniowych i poboczy na 
szerokości 5,0 m przy pomocy równiarki drogowej samojezdnej, 
- uzupełnieniu tłuczniem kamiennym profilu podbudowy (kolein głębokości średniej 15 cm i  
głębokich wyboi) lub wzmocnienie tłuczniem kamiennym grubości 10 -15 cm na wybranych 
odcinkach dróg całej szerokości pasa jezdni, 
- wykonaniu lub uzupełnieniu nawierzchni tłuczniowych grubości 10-15 cm z zaklinowaniem 
klińcem i miałem kamiennym dużej twardości (jak do nawierzchni twardych, nieulepszonych, 
D 05.02.00), 
- powierzchniowym, dwukrotnym utrwaleniu emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej, 
- odhumusowaniu rowów, 
- wykonaniu przejazdów z płyt drogowych żelbetowych, 
- wymiana i uzupełnienie drewnianych wodospustów. 
Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały poddane 
ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

33. Droga Ruskie – Zasanie (nr inw. 242/184) 
 W 2012 roku Nadleśnictwo przeprowadziło remont odcinka drogi o łącznej długości 

5500 m. Zamówienie zostało udzielone w trybie „zamówienie z wolnej ręki”. Brak większej 
ilości danych. 
 

34. Droga „Sękowiec 4N” (nr inw. 242/28) 
W 2013 roku Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o długości 11250 m na 

wybranych odcinkach o łącznej długości 2160m. W zakres prac wchodziło: uzupełnienie 
profilu drogowego podbudowy tłuczniem kamiennym w uszkodzonych miejscach, 
uzupełnienie nawierzchni drogowej tłuczniem grubości 15cm w wybranych miejscach, 
wyprofilowanie równiarką drogową i zagęszczenie walcami jezdni i pobocza w wybranych 
miejscach, mechaniczne wyprofilowanie przeciwskarpy cieku przystokowego i przywrócenie 
profilu cieku koparką samojezdną na długości 4700m, wykonanie sączków poprzecznych z 
kruszyw w jezdni i poboczu, oraz zamontowanie drewnianych wodospustów. 
 

35. Droga Smolnik – Olchowiec (nr inw. 242/30) 
W 2013 roku Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o nawierzchni tłuczniowej 

oraz długości 12100 m w dwóch odcinkach o łącznej długości 3500m. Zamówienie zostało 
udzielone w trybie „zamówienie z wolnej ręki”. Brak większej ilości danych. 
 

36. Droga Wańka Dział – Polana (nr inw. 242/324) 
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W 2013 roku Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi o nawierzchni tłuczniowej 
na odcinku 1490 m. Zamówienie zostało udzielone w trybie „zamówienie z wolnej ręki”. Brak 
większej ilości danych. 
 

 
 

 
Nadleśnictwo Lutowska – droga z dol. Hylatego 
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Nadleśnictwo Lutowiska – nowa droga prowadzona przez grądy prawym brzegiem Sanu (na 
lewym brzegu jest droga istniejąca).  
 
Żadna z 36 inwestycji drogowych realizowanych w latach 2005-2014, zlokalizowanych na 
gruntach w zarządzie nadleśnictwa Lutowiska nie została poddana ocenie oddziaływania na 
środowisko.  
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Nadleśnictwo Stuposiany 
 

 
Uwaga. Mapa przedstawia lokalizacje inwestycji drogowych tylko za lata 2005-2012. I tylko te inwestycje dla których LP podały nam lub 
do publicznej wiadomości lokalizacje.  

 
1. Droga nr 1 w Leśnictwie Czereszenki 

 W roku 2011 na 5600 m drogi przeprowadzona został przebudowa. W zakres prac 
drogowych wchodziła - naprawa przepustów z rur betonowych Ø 80 cm polegająca na 
umocnieniu wlotu i wylotu narzutem kamiennym w siatce oraz poprawienie betonowych 
ścianek czołowych (pionowanie) - 5 szt. x 2 x 3 m3 - j.w lecz Ø 100 - 5 szt. x 2 x 3.5 m3 - 
Przebudowa przepustów z rur betonowych Ø 80 na Rury AROT - szt. 2 - 12 mb + 10 mb - 
Naprawa barier metalowych mostu polegająca na uzupełnieniu prętów metalowych Ø 20 
mm - 100 mb - Malowanie farbą olejną 2x barier metalowych mostu - rury Ø 100 mm - 180 
mb, - pręty Ø 20 mm - 320 mb - Wykonanie zjazdów ze szlaków zrywkowych na drogę z rur 
AROT Ø 50 mm - 10 szt. x 6 mb = 60 mb - Wykonanie rowu odwadniającego - 5200 mb - 
Odmulenie rowu odwadniającego - 1000 mb - Mechaniczne wyprofilowanie istniejącej 
nawierzchni przy użyciu równiarki i walca 5600x5 - Wzmocnienie warstwy podbudowy 
niesortem kamiennym i tłuczniem sortowanym przy gr. śr. 20 cm - 2600x3.5 = 9100 - cała 
szerokość 2000x0,8x2 - 3200 - koleiny - Uzupełnienie górnej warstwy nawierzchni tłuczniem 
kamiennym sortowanym przy gr. śr. 10 cm - 2600x3.5 = 9100 - cała szerokość 2000x0,8x2 - 
3200 - koleiny. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

2. Droga w Leśnictwie Dźwiniacz (nr inw. DL/02/14) 
W roku 2012 na 980 m przeprowadzono przebudowę drogi w podziale na dwa 

odcinki. W zakres prac drogowych wchodziło dla odcinka I – droga asfaltowa o długości 



 54 

363mb- wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 + 3 cm, wykonanie odwodnienia, wykonanie 
nowych zjazdów na posesję. Odcinek II – o długości 617 mb, budowa nowych przepustów, 
wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni tłuczniowej. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

3. Droga w Leśnictwie Czereszenka (nr inw. DL/01/3) 
 W okresie od 04.2014 do 09.2014 Nadleśnictwo wykonało przebudowę drogi o 

długości 1025 m. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 
stabilizowanego mechanicznie z warstwą ścieralną klińca kamiennego z zamuleniem, 
wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego, wykonanie zjazdów z płyt 
betonowych, wykonanie mijanek, rozbudowa istniejącego składu drewna oraz wykonanie 
rowów po obu stronach drogi. 
 

4. Droga nr 19 w Leśnictwie Tarnawa (nr inw. 242/48) 
 W roku 2011 na 5200 m drogi przeprowadzono remont. W zakres prac wchodziło: 

- Mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni przy użyciu równiarki i walca  
5200x4,6=23920m2 
- Uzupełnienie górnej warstwy nawierzchni tłuczniem kamiennym przy gr. po zagęszczeniu 
20 cm 1900x3,5=6650 m2 
- Wykonanie rowu odwadniającego 5200 mb 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

5. Droga nr 19 w Leśnictwie Sokoliki (nr inw. 242/161) 
 W roku 2011 na 3050 m drogi przeprowadzono remont. W zakres prac wchodziło: 

-Przebudowa przepustów z rur betonowych O 80 na Rury AROT – szt. 2 - 20 mb  
-Wykonanie zjazdów ze szlaków zrywkowych na drogę z rur AROT Ø 40 mm - 10 szt. x 6 mb = 
60 mb  
-Wykonanie rowu odwadniającego - 3050 mb  
-Mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni przy użyciu równiarki i walca 3050x5  
-Wzmocnienie warstwy podbudowy niesortem kamiennym i tłuczniem sortowanym przy gr. 
śr. 20 cm – 4 520 m2 
-Uzupełnienie górnej warstwy nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym przy gr. śr. 10 
cm – 4 520 m2 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

6. Droga „Błękitna Aleja” (nr inw. 242/163) 
 W roku 2011 na 1900 m drogi przeprowadzono remont. W zakres prac wchodziło: 

-Wykonanie zjazdów ze szlaków zrywkowych na drogę z rur AROT Ø 40 mm - 4 szt. x 6 mb = 
24 mb  
-Wykonanie rowu odwadniającego - 1900 mb  
-Mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni przy użyciu równiarki i walca 19000x5  
-Wzmocnienie warstwy podbudowy niesortem kamiennym i tłuczniem sortowanym przy gr. 
śr. 20 cm –3 145 m2 
 -Uzupełnienie górnej warstwy nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym przy gr. śr.  
10 cm – 3 145 m2 
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Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

7. Droga nr 4 w 3 odcinkach  
- nr inw. 242/49 – leśnictwo Muczne, dł. 3700 m, 
- nr inw. 242/62 – leśnictwo Dźwiniacz, dł. 3600 m, 
- nr inw. 242/75 – leśnictwo Dźwiniacz, dł. 3100 m. 

W okresie od 08.2013 do 10.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi w 
trzech odcinkach o łącznej długości 10400 m. Zakres prac obejmował: mechaniczne ścięcie 
poboczy, oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp, oraz wyrównanie istniejącej 
podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczonym mechanicznie. Remont jest częścią 
zamówienia publicznego pod tytułem „Remont dróg leśnych Nadleśnictwa Stuposiany”. 
 

8. Droga nr 72 w Leśnictwie Procisne (nr inw. 242/443) 
 W okresie od 08.2013 do 10.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło remont drogi 

polegający na przebudowie dwóch przepustów. Zakres prac obejmował przebudowanie 
wlotu i wylotu przepustu z zabudowaniem osuwiska koszem siatkowo- kamiennym. Remont 
jest częścią zamówienia publicznego pod tytułem „Remont dróg leśnych Nadleśnictwa 
Stuposiany”. 
 

Nadleśnictwo prowadzi także budowę szlaków zrywkowych – mostki i dylowanki 
drewniane. Pod pretekstem zmniejszenia erozji jest to finansowane ze środków EU w 
ramach projektu „Mała retencja górska” wdrażanego przez CKPŚ. Kuriozalna jest konstrukcja 
wzniesiona w ramach tego projektu, mająca na celu zabezpieczenie drogi nr 19 przed 
osuwiskiem. Być może jest to największa obecnie budowla drewniana w Polsce: 

 

Stabilizacja osuwiska w ndl. Stuposiany. Fot. ze strony internetowej RDLP w Krośnie 
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W opinii nadleśnictwa, wykonanie tej konstrukcji było konieczne, ponieważ 
„osuwisko na drodze nr 19 w Nadleśnictwie Stuposiany, w okresach swej aktywności 
odcinało dojazd do dwóch leśnictw, uniemożliwiając wykonanie zadań hodowlanych i wywóz 
drewna. Jego zabezpieczenie, wykonane w formie konstrukcji drewniano – kamiennej, 
nawiązuje do konstrukcji klauz wodnych, dawniej powszechnych budowli piętrzących wodę 
na karpackich rzekach i potokach”. W naszej opinii, zarówno nawiązanie do tradycyjnej 
konstrukcji klauz, jak i związek tego zadania z projektem „małej retencji górskiej” (z którego 
zostało ono sfinansowane) jest raczej luźny.  
 
 
Żadna z 8 inwestycji drogowych realizowanych w latach 2005-2014, zlokalizowanych na 
gruntach w zarządzie nadleśnictwa Stuposiany nie została poddana ocenie oddziaływania na 
środowisko.  
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Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne (dawniej pod nazwą Brzegi Dolne) 
 

 
Uwaga. Mapa przedstawia lokalizacje inwestycji drogowych tylko za lata 2005-2012. I tylko te inwestycje dla których LP podały nam lub do 
publicznej wiadomości lokalizacje.  

 
1. Droga „Młyny” (nr inw. 242/320) 

 W roku 2005 przeprowadzenie przebudowy drogi. Zakres prac obejmował między 
innymi wykonanie rowów odwadniających, wytworzenie nawierzchni tłuczniowej a 
następnie jej utrwalenie za pomocą emulsji asfaltowej. Nadleśnictwo nie podało czy 
inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 2435m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

2. Droga Laworta – Stefankowa (nr inw. 242/612) 
 W roku 2005 przeprowadzono modernizację drogi. Zakres prac obejmował ułożenie 

płyt żelbetonowych. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości 
drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 1028m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

3. Droga Laworta – Stefankowa (nr inw. 242/612) 
 W roku 2006 przeprowadzono przebudowę drogi. Zakres prac obejmował roboty 

ziemne, formowanie nasypów, ułożenie płyt żelbetonowych. Nadleśnictwo nie podało czy 
inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 445m. 
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Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

4. Droga Laworta – Stefankowa (nr inw. 242/612) 
 W latach 2007 – 2008 przeprowadzono modernizację drogi. Zakres prac obejmował 

roboty ziemne, brukowanie skarp, wykonanie gruntu z kamienia łamanego, wbudowanie 
warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja 
miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 
922m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

5. Droga Laworta – Stefankowa (nr inw. 242/612) 
W latach 2007 – 2008 przeprowadzono modernizację drogi. Zakres prac obejmował 

roboty ziemne, wykonanie przepustów, wykonanie rowów, wykonanie nawierzchni z 
niesortu skalnego. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości 
drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 1836m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

6. Droga „Łodyna” (nr inw. 242/297) 
W latach 2009-2010 przeprowadzono przebudowę drogi. Zakres prac obejmował 

wykonanie nakładki asfaltowej, wykonanie nakładki tłuczniowo-smołowej, wykonanie 
poboczy i odkrzaczenie pasa drogowego. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała 
miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 1326m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

7. Droga „Dylowanki” (nr inw. DL/04/1) 
W roku 2012 przeprowadzono przebudowę drogi. Zakres prac obejmował roboty 

ziemne, wykonanie odwodnienia korpusu drogi, wykonanie podbudowy, wykonanie zjazdów 
o nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie placów składowych. Nadleśnictwo nie podało 
czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 1062m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

8. Droga „39/II Stefankowa” (nr inw. 220/850) 
W roku 2011 na 3,22 km drogi przeprowadzono przebudowę. Zakres prac obejmował 

roboty ziemne, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, wykonanie podbudowy 
(nawierzchni drogi i zjazdów), wykonanie nawierzchni. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

9. Droga „Żuków” (nr inw. DL/09/03) 
W roku 2012 na 0,46 km przeprowadzono przebudowę. Zakres prac obejmował 

usunięcie krzaków i zagajników, wykonanie odhumusowania terenu, wykonanie 
odwodnienia drogi, wykonanie nawierzchni utwardzonej. 
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Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

10. Droga „Żuków” (nr inw. DL/09/03) 
W roku 2012 na 0,93 km przeprowadzono przebudowę. Zakres prac obejmował 

usunięcie krzaków i zagajników, wykonanie odhumusowania terenu, wykonanie 
odwodnienia drogi, wykonanie nawierzchni utwardzonej. 
Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

11. Droga „Żuków” (nr inw. DL/09/03) 
W roku 2012 na 1,54 km przeprowadzono przebudowę. Zakres prac obejmował 

usunięcie krzaków i zagajników, wykonanie odhumusowania terenu, wykonanie 
odwodnienia drogi, wykonanie nawierzchni utwardzonej. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

12. Droga „Żuków” (nr inw. DL/09/03) 
 W 2012 roku Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi na dwóch odcinkach o 
długości 950m począwszy od 1400 metra drogi, oraz 904m począwszy od 2350 metra drogi 
(łączna długość przebudowy to 1854m). W zakres prac wchodziło: wykonanie nawierzchni 
utwardzonej z tłucznia, przeprowadzenie robót ziemnych (nasypów, wykopów, koryt), 
usunięcie krzaków i zagajników oraz wykonanie odhumusowania terenu przewidzianego pod 
drogę, a także wykonanie odwodnienia w postaci przepustów i rowów odwadniających. 
 

13. Droga „4/I Maksymów” (nr inw. 242/284) 
W roku 2011 przeprowadzono przebudowę drogi. Nadleśnictwo nie podało czy 

inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 2371m. 
Zakres prac obejmował renowacji odwodnienia drogi polegającej na odtworzeniu rowów 
odwadniających oraz naprawie poboczy drogi poprzez ich ścięcie. Odtworzenie nawierzchni 
drogi. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

14. Droga „4/I Maksymów” (nr inw. 242/284) 
 W roku 2012 przeprowadzono przebudowę drogi na odcinku długości 1600 m.  

Zakres prac obejmował: renowacje odwodnienia drogi polegającej na odtworzeniu rowów 
odwadniających oraz naprawie poboczy drogi poprzez ich ścięcie, odtworzenie drogi przez 
wyrównanie istniejącej nawierzchni kamieniem łamanym, oraz ułożeniem nowej o grubości 
15cm, wykonaniu przejazdów z płyt betonowych posadowionych na tłuczniu, wykonanie 
składów leśnych oraz przebudowę istniejących mijanek. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

15. Droga „4/II Maksymów” (nr inw. 242/325) 
 W roku 2011 przeprowadzono przebudowę drogi. 

Zakres prac obejmował renowacji odwodnienia drogi polegającej na odtworzeniu rowów 
odwadniających oraz naprawie poboczy drogi poprzez ich ścięcie. Odtworzenie nawierzchni 
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drogi. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej 
fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 1071m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

16. Droga „4/II Maksymów” (nr inw. 242/325) 
 W roku 2012 przeprowadzono przebudowę drogi na odcinku 2000m. Zakres prac 

obejmował renowacji odwodnienia drogi polegającej na odtworzeniu rowów 
odwadniających oraz naprawie poboczy drogi poprzez ich ścięcie. Odtworzenie nawierzchni 
drogi poprzez ułożenie warstwy klińca kamiennego, utrwalonego na odcinku 613m emulsją 
asfaltową. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

17. Droga „Żuków” zlokalizowana w Leśnictwach Ustjanowa i Łobzew (nr inw. 
DL/09/03) 
W okresie 0d 07.2013 do 11.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi na 

dwóch osobnych odcinkach leżących obok siebie, po 950 m każdy (łącznie 1900m) 
poczynając od 3254m drogi. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni drogowej z 
tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie z warstwą ścieralną z klińca z 
zamuleniem, dwukrotnie powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową, wykonanie poboczy 
z tłucznia kamiennego, wykonanie zjazdów z płyt betonowych oraz mijanek, budowa placów 
składowych z przejazdami betonowymi oraz wykonanie rowu na całej długości drogi a także 
wokół placów składowych. 

 
18. Droga „Żuków” zlokalizowana w Leśnictwach Ustjanowa i Łobzew (nr inw. 

DL/09/03) 
 W 2013 roku Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę drogi na odcinku 796m 
(począwszy od 5154m drogi). W zakres prac wchodziło: wykonanie nawierzchni z tłucznia 
kamiennego stabilizowanego mechanicznie z warstwą ścieralną z klińca z zamuleniem, 
dwukrotnie powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową, wykonanie poboczy z tłucznia, 
wykonanie mijanek o szerokości 7m, wykonanie przejazdów i zjazdów z płyt betonowych, 
wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż odcinka drogi i istniejącego placu składowego. 
zostało udzielone w trybie „zamówienie z wolnej ręki”. 
 

19. Droga „Żuków”  zlokalizowana w Leśnictwach Ustjanowa i Łobzew (nr inw. 
DL/09/03) 
W okresie od 05.2013 do 06.2013 Nadleśnictwo przeprowadziło przebudowę jednego 

odcinka drogi o długości 463 m, poczynając od początku drogi. Zakres prac obejmował: 
wykonanie nawierzchni utwardzonej z tłucznia, wykonanie prac ziemnych (nasypy, wykopy, 
koryta), wykonanie rowów odwadniających, budowę przepustów drogowych, wykonanie 
odhumusowania terenu przewidzianego pod drogę oraz usunięcie krzaków i zagajników. 
Zakres prac wskazuje raczej na budowę nowej drogi, niż na przebudowę.  

 
20. Droga „nr 35 Krościenko” (nr inw. 242/297) 

W roku 2011 przeprowadzono przebudowę drogi. Zakres prac drogowych obejmował 
przebudowę uszkodzonego przepustu wykonanego z prefabrykowanych części przelotowych 
przepustów drogowych jednootworowych z kręgów drogowych żelbetowych zbrojonych o 
średnicy 120 cm, przebudowę uszkodzonego przepustu wykonanego z prefabrykowanych 
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części przelotowych przepustów drogowych jednootworowych z kręgów drogowych 
żelbetowych zbrojonych o średnicy 120 cm, przebudowę uszkodzonego przepustu 
wykonanego z prefabrykowanych części przelotowych przepustów drogowych 
jednootworowych z kręgów drogowych żelbetowych zbrojonych o średnicy 120 cm, 
renowację odwodnienia drogi polegającej na odtworzeniu rowów odwadniających oraz 
naprawie poboczy drogi poprzez ich ścięcie. Nadleśnictwo nie podało czy inwestycja miała 
miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość drogi wynosi: 3508m. 

Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie 
zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 

 
 

21. Droga Murowanka – Jałowe (nr inw. 242/286) 
W roku 2011 przeprowadzono remont drogi. Zakres prac obejmował ścinanie 

poboczy drogi, oczyszczenie z namułu rowów odwadniających, uzupełnienie ubytków w 
nawierzchni tłuczniowej drogi zamkniętej emulsją asfaltową. Nadleśnictwo nie podało czy 
inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 1424m. 

Remont drogi został sfinansowany ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 
 

22. Droga „Młyny 35/II” (nr inw. 242/320) 
W roku 2011 przeprowadzono remont drogi. Zakres prac obejmował ścinanie 

poboczy drogi, oczyszczenie z namułu rowów odwadniających, uzupełnienie ubytków w 
nawierzchni tłuczniowej drogi zamkniętej emulsją asfaltową. Nadleśnictwo nie podało czy 
inwestycja miała miejsce na całej długości drogi czy na jej fragmencie, całkowita długość 
drogi wynosi: 2435m. 
Przebudowa drogi została sfinansowana ze środków PGL LP. Prace drogowe nie zostały 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko. 
 

Szczególne kontrowersje budzi inwestycja na grzbiecie Żukowa. Trzy odcinki 
traktowane jako różne inwestycje, łącznie 3,25 km. Zrealizowana została budowa szerokiej 
drogi tłuczniowej z szerokim pasem wylesienia, poboczami, rowami, przyległymi placami 
składowymi, w miejsce 0,5 km drogi z płyt a na dalszym odcinku wąskiej drogi gruntowej 
prowadzącej grzbietem pasma Żukowa. Przez miłośników Bieszczadów wskazywana, jako 
jedna z bardziej dysharmonijnych leśnych inwestycji drogowych, założeniem nadleśnictwa 
jest budowa drogi grzbietem całego pasma. Przyrodnicy raportują także, że przebudowano 
na asfaltowe drogi: z doliny Stebnika na Oratyk dol. potoku Maksymów, z doliny Strwiąża w 
dolinę pot. Łodyna, co potwierdza dane przedstawione wyżej. 

 
Żadna z 22 inwestycji drogowych realizowanych w latach 2005-2014, zlokalizowanych na 
gruntach w zarządzie nadleśnictwa Ustrzyki Dolne nie została poddana ocenie oddziaływania 
na środowisko.  
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Droga leśna budowana w nadleśnictwie Rymanów w sąsiednim Beskidzie Niskim
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Zestawienie tabelaryczne inwestycji drogowych dla 8 bieszczadzkich nadleśnictw za lata 
2005-2014: 
L.P. L.P. w 

nadle
śnict
wie 

Nadleśnictwo Rok Budowa Przebudowa Remont W tym 
asfaltowanie  

[m] [m] [m] [m] 

1 1 Baligród 2013 525       

2 2 Baligród 2013 1800     1800 

3 3 Baligród 2012 1800       

4 4 Baligród 2012   4200   4200 

5 5 Baligród 2008   2052     

6 6 Baligród 2010   1894     

7 7 Baligród 2008   496     

8 8 Baligród 2010   4751     

9 9 Baligród 2007   2193     

10 10 Baligród 2005   1909     

11 11 Baligród 2011     6063   

12 12 Baligród 2012     776   

13 13 Baligród 2007     8599   

14 14 Baligród 2011     2429   

15 15 Baligród 2006     4180   

16 16 Baligród 2007     4180   

17 17 Baligród 2006     1243   

18 18 Baligród 2006     3303   

19 19 Baligród 2010     3303   

20 20 Baligród 2011     1199   

21 21 Baligród 2012     2650   

22 1 Bircza 2008 2653       

23 2 Bircza 2013 2500     2500 

24 3 Bircza 2014 3600       

25 4 Bircza 2005 4700     4700 

26 5 Bircza 2005   1055   1055 

27 6 Bircza 2006   2415   2415 

28 7 Bircza 2008   4750   4750 

29 8 Bircza 2009   2333   2333 

30 9 Bircza 2011   4976   4976 

31 10 Bircza 2011   3278   3278 

32 11 Bircza 2011   1036     

33 12 Bircza 2012   6250     

34 13 Bircza 2012   3200     

35 14 Bircza 2011     1200   

36 15 Bircza 2011     1084   

37 16 Bircza 2011     2020   

38 17 Bircza 2011     4500   

39 18 Bircza 2011     1015   

40 19 Bircza 2011     3362   

41 20 Bircza 2012     475   

42 21 Bircza 2012     2040   

43 22 Bircza 2012     0   

44 23 Bircza 2012     330   
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45 24 Bircza 2012     1805   

46 25 Bircza 2012     1080   

47 26 Bircza 2012     4700   

48 27 Bircza 2014     4470   

49 28 Bircza 2014     2653   

50 29 Bircza 2014     5800   

51 30 Bircza 2014     2300   

52 31 Bircza 2013     7400   

53 32 Bircza 2013     1390   

54 33 Bircza 2013     6100   

55 34 Bircza 2013     3700   

56 35 Bircza 2013     2415   

57 36 Bircza 2013     2750   

58 37 Bircza 2013     370   

59 38 Bircza 2013     1560   

60 1 Cisna 2005   3074     

61 2 Cisna 2006   3803   3803 

62 3 Cisna 2012   2180   2180 

63 4 Cisna 2012   950   950 

64 5 Cisna 2012   1052     

65 6 Cisna 2012   2200     

66 7 Cisna 2012   2065   2065 

67 8 Cisna 2012   2635     

68 9 Cisna 2012   3104     

69 10 Cisna 2011   3044   3044 

70 11 Cisna 2011   1739   1739 

71 12 Cisna 2011   2894   2894 

72 13 Cisna 2012   2635   2635 

73 14 Cisna 2014   4570   4570 

74 15 Cisna 2013   230    

75 16 Cisna 2013   2800   2800 

76 17 Cisna 2013   3800   3800 

77 18 Cisna 2013   4720   4720 

78 19 Cisna 2013     155   

79 20 Cisna 2013     130   

80 1 Komańcza 2014 318       

81 2 Komańcza 2005   2700     

82 3 Komańcza 2006   1600     

83 4 Komańcza 2006   1900     

84 5 Komańcza 2007   1500     

85 6 Komańcza 2007   1400     

86 7 Komańcza 2008   2400     

87 8 Komańcza 2008   2000   2000 

88 9 Komańcza 2009   1700     

89 10 Komańcza 2009   4000     

90 11 Komańcza 2011   600     

91 12 Komańcza 2011   7200     

92 13 Komańcza 2010   3000   3000 

93 14 Komańcza 2011   4400   4400 
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94 15 Komańcza 2011   8400   8400 

95 16 Komańcza 2011   2200   2200 

96 17 Komańcza 2011   1900   1900 

97 18 Komańcza 2011   1000   1000 

98 19 Komańcza 2012   2300   2300 

99 20 Komańcza 2012   5600   5600 

100 21 Komańcza 2012   3700   3700 

101 22 Komańcza 2012   2700   2700 

102 23 Komańcza 2014   3798     

103 24 Komańcza 2013     2094   

104 25 Komańcza 2013     3000   

105 1 Lesko 2013 3800       

106 2 Lesko 2013 1227       

107 3 Lesko 2006   2152     

108 4 Lesko 2010   3799   3799 

109 5 Lesko 2008   2633     

110 6 Lesko 2012   4663   4663 

111 7 Lesko 2010   148     

112 8 Lesko 2014   3600   3600 

113 9 Lesko 2005     2152   

114 10 Lesko 2005     2633   

115 11 Lesko 2006     2633   

116 12 Lesko 2012     2633   

117 1 Lutowiska 2005   1000     

118 2 Lutowiska 2011   1800     

119 3 Lutowiska 2008   1070     

120 4 Lutowiska 2009   3400     

121 5 Lutowiska 2010   1090     

122 6 Lutowiska 2011   4000   320 

123 7 Lutowiska 2010   1600   220 

124 8 Lutowiska 2010   950     

125 9 Lutowiska 2010   1000     

126 10 Lutowiska 2010   650     

127 11 Lutowiska 2010   980     

128 12 Lutowiska 2011   3000   3000 

129 13 Lutowiska 2011   4000   4000 

130 14 Lutowiska 2011   1800   1800 

131 15 Lutowiska 2011   4000   4000 

132 16 Lutowiska 2011   900   900 

133 17 Lutowiska 2011   970     

134 18 Lutowiska 2012   1500     

135 19 Lutowiska 2012   1560     

136 20 Lutowiska 2012   2100     

137 21 Lutowiska 2012   1000     

138 22 Lutowiska 2013   1220     

139 23 Lutowiska 2013   650    

140 24 Lutowiska 2013   340   

141 25 Lutowiska 2012   2113     

142 26 Lutowiska 2012   5950     
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143 27 Lutowiska 2012   5400     

144 28 Lutowiska 2012   2600     

145 29 Lutowiska 2011     700   

146 30 Lutowiska 2011     600   

147 31 Lutowiska 2011     1100   

148 32 Lutowiska 2011     600   

149 33 Lutowiska 2012     5500   

150 34 Lutowiska 2013     2160   

151 35 Lutowiska 2013     3500   

152 36 Lutowiska 2013     1490   

153 1 Stuposiany 2011   5600     

154 2 Stuposiany 2012   980    

155 3 Stuposiany 2014   1025     

156 4 Stuposiany 2011     5200   

157 5 Stuposiany 2011     3050   

158 6 Stuposiany 2011     1900   

159 7 Stuposiany 2013     10400   

160 8 Stuposiany 2013     0   

161 1 Ustrzyki Dolne 2005   2435   2435 

162 2 Ustrzyki Dolne 2005   1028     

163 3 Ustrzyki Dolne 2006   445     

164 4 Ustrzyki Dolne 2008   922     

165 5 Ustrzyki Dolne 2008   1836     

166 6 Ustrzyki Dolne 2010   1236   1236 

167 7 Ustrzyki Dolne 2012   1062     

168 8 Ustrzyki Dolne 2011   3220     

169 9 Ustrzyki Dolne 2012   460     

170 10 Ustrzyki Dolne 2012   930     

171 11 Ustrzyki Dolne 2012   1540     

172 12 Ustrzyki Dolne 2012   1854     

173 13 Ustrzyki Dolne 2011   2371     

174 14 Ustrzyki Dolne 2012   1600     

175 15 Ustrzyki Dolne 2011   1071     

176 16 Ustrzyki Dolne 2012   2000   613 

177 17 Ustrzyki Dolne 2013   1900   1900 

178 18 Ustrzyki Dolne 2013   796   796 

179 19 Ustrzyki Dolne 2013   463     

180 20 Ustrzyki Dolne 2011   3508     

181 21 Ustrzyki Dolne 2011     1424   

182 22 Ustrzyki Dolne 2011     2435   

    Suma - całość   22923 271861 158273 137689 

    suma długości dróg dla 
których nadleśnictwo 
nie podało informacji o 
długości 
przebudowywanych / 
remontowanych 
odcinków (kolor 
niebieski) 

    61973 51835 28428  

    suma długości dróg dla    22923 209888 106438 109261 
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których nadleśnictwa 
podały długości 
budowanych / 
przebudowywanych / 
remontowanych 
odcinków (kolor 
czarny) 

 
W latach 2005-2014 na terenie 8 bieszczadzkich nadleśnictw wybudowano kilkadziesiąt 
nowych dróg. Oficjalnie inwestycji nazwanych „budową” nowej drogi było 10, o łącznej 
długości 22 923 m. Nieoficjalnie wiele inwestycji nazwanych „przebudową” np. polegającą na 
przebudowie drogi gruntowej na utwardzoną było zamianą śladu drogi gruntowej w szeroką 
drogę na nasypie z rowami odwadniającymi i mijankami na których mogą się wymijać 2 duże 
samochody ciężarowe, czyli w rzeczywistości budową nowej drogi. Łącznie zrealizowano 112 
inwestycji nazwanych „przebudową”. Nie dla wszystkich inwestycji, nadleśnictwa podały 
długość przebudowywanych odcinków, zgodnie z informacjami z nadleśnictw, Biuletynu 
Informacji Publicznej nadleśnictw bądź Biuletynu Zamówień Publicznych, łączna długość 
„przebudowy” dla inwestycji dla których nadleśnictwa podały długość to 209 888 m. Łączna 
długość całkowita dróg dla inwestycji dla których nadleśnictwa nie podały długości, 
realizowanych pod hasłem „przebudowy” (nie wiemy czy cała droga była objęta inwestycją 
czy jej fragment) to 61 973 m. Tak więc pod nazwą „przebudowa” zostało zrealizowanych 
112 inwestycji o długości nie mniejszej niż 209 888 m oraz prawdopodobnie nie większej niż 
271 861 m. Łącznie zrealizowano 120 „remontów” dróg, przy czym wiele inwestycji można 
by nazwać równie dobrze przebudową (np. wykonanie zjazdów ze szlaków zrywkowych na 
drogę, wykonanie rowu odwadniającego, mechaniczne wyprofilowanie istniejącej 
nawierzchni przy użyciu równiarki i walca, wzmocnienie warstwy podbudowy niesortem 
kamiennym i tłuczniem sortowanym, uzupełnienie górnej warstwy nawierzchni tłuczniem 
kamiennym sortowanym). Łącznie zrealizowano 120 inwestycji nazwanych „remontem”, 
jednakże w niniejszym raporcie zrezygnowaliśmy z pokazywania „drobnych ”remontów – 
będących jedynie łataniem dziur czy czyszczeniem rowów, tak więc analizowanych w 
raporcie inwestycji remontowych jest 60. Nie dla wszystkich inwestycji nadleśnictwa podały 
długość przebudowywanych odcinków, zgodnie z informacjami z nadleśnictw, Biuletynu 
Informacji Publicznej nadleśnictw bądź Biuletynu Zamówień Publicznych, łączna długość 
„remontu” dla analizowanych inwestycji dla których nadleśnictwa podały długość to 106 438 
m. Łączna długość całkowita dróg dla analizowanych inwestycji dla których nadleśnictwa nie 
podały długości, realizowanych pod hasłem „remontu” (nie wiemy czy cała droga była objęta 
inwestycją czy jej fragment) to 51 835 m. Tak więc pod nazwą „remont” zostało 
zrealizowanych 60 analizowanych inwestycji o długości nie mniejszej niż 106 438 m oraz 
prawdopodobnie nie większej niż 158 273 m. Przy czym dla niektórych dróg w okresie 2005-
2012 remont prowadzony był więcej niż raz.  
 
Wszystkie 182 analizowane inwestycje drogowe na terenie 8 bieszczadzkich nadleśnictw, 
w latach 2005-2014 zostały zrealizowane bez uprzedniej procedury oceny oddziaływania 
na środowisko oraz oddziaływania na obszar Natura 2000. 
 
W latach 2005-2014 na terenie 8 bieszczadzkich nadleśnictw wybudowano 9 000 m. nowych 
asfaltowych zamkniętych leśnych dróg. Pod nazwą „przebudowy” wyasfaltowano aż 100 261 
m. dróg żwirowych oraz być może jeszcze kolejnych 28 428 m. długości całkowitej dróg dla 
których nadleśnictwa nie podały długości fragmentu poddanego przebudowie. Łącznie 
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wyasfaltowano nie mniej niż 109 261 m. dróg oraz prawdopodobnie nie więcej niż 137 689 
m. zamkniętych leśnych dróg.  
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Pozyskanie drewna w nadleśnictwach bieszczadzkich 

Przeanalizowano dane z planów urządzenia lasu nadleśnictw: Cisna (w obecnej formie 
2010 r. powstało z połączenia d. Nadleśnictw Cisna i Wetlina), Stuposiany, Lutowiska, 
Baligród, Ustrzyki Dolne (dawniej Brzegi Dolne), Komańcza, Lesko, Bircza, Rymanów, 
poszukując informacji, jak kształtowały się w przeszłości i dziś etaty pozyskania drewna. 
Dostępna informacja nie była niestety w pełni jednorodna. Elaboraty niektórych nadleśnictw 
zawierają zestawienia historii gospodarki leśnej, podające wprost potrzebne informacje. W 
innych z kolei podana jest tylko intensywność użytkowania rębnego i przedrębnego w 
okresach przeszłych w m3/ha rocznie; co jednak jest przeliczalne na pozyskanie w okresach 
przeszłych przez powierzchnię leśną. Dla nadleśnictw Lutowiska i Stuposiany nie 
dysponowaliśmy elaboratem, a tylko decyzją zatwierdzającą aktualny plan urządzenia lasu i 
informacjami ze stron internetowych nadleśnictw (brak jednak było informacji o okresach 
przeszłych). Dla nadleśnictwa Cisna, dostępny elaborat-aneks z 2010 r. nie zawierał 
informacji historycznych; a ponieważ obejmował okres 6-letni to etaty wymagały 
odpowiedniego przeliczenia. 

Przeanalizować udało się dla większości nadleśnictw serię danych z II, III i IV rewizji 
planu urządzenia lasu. II rewizja to plany z lat 80-tych XX w., III rewizja – z lat 90-tych, a IV 
rewizja to plany z pierwszego dziesięciolecia XXI w. (lata 2004-2009). Obecnie rozpoczął się 
cykl V rewizji planów. 

Powszechnie znanym faktem jest, że pozyskanie drewna z lasów karpackich wzrasta. 
Nasza analiza w pełni to potwierdza. Dla uzyskania porównywalności obrazu, wielkość 
pozyskania znormalizowano, jako wartość 10-letniego pozyskania netto z 1 ha powierzchni 
leśnej. Silny wzrostowy trend zaznacza się we wszystkich nadleśnictwach i niekiedy jest to 
wzrost niemal dwukrotny: 
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Wzrostowy trend pozyskania wyjaśniany jest zwykle wzrostem zasobności 
drzewostanów, tj. leśnicy wskazują, że nie oznacza on intensyfikacji pozyskania, ale jest 
naturalną konsekwencją faktu, że na hektarze powierzchni leśnej jest coraz więcej biomasy 
drzewnej. Często wskazuje się również, że wiek drzewostanów stale wzrasta. Rzeczywiście, 
dane potwierdzają te tezy: wzrost zasobności i wieku drzewostanów większości nadleśnictw 
bieszczadzkich (wyjątek to Nadleśnictwo Stuposiany) jest faktem: 
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Średnia zasobność drzewostanów w kolejnych planach urządzenia lasu. 

Podobnie, ciągła tendencja wzrostowa zaznacza się we wszystkich nadleśnictwach, 
jeśli chodzi o średni wiek drzewostanów. Jest on zwykle wysoki, w przedziale 70-90 lat, i w 
kolejnych rewizjach planów jest coraz wyższy. Jednak, dane o średnim wieku drzewostanów 
nasuwają wątpliwości, co do pełnej przydatności tego parametru dla zobrazowania 
rzeczywistej „starości” lasów, tj. udziału w nich drzew starych. W niektórych nadleśnictwach 
dane urządzeniowe podają, że np. w ciągu 10 lat średni wiek drzewostanów – przy 
trwającym użytkowani rębnym – wzrósł o 11 lat, lub prognozy oddziaływania na środowisko 
zakładają wzrost średniego wieku o 10 lat w ciągu 10-lecia. Sugeruje to, że dane o średnim 
wieku mogą w znacznej części być artefaktem: wynikiem zmian w metodyce jego obliczania, 
powiązanych z szerokim zastosowaniem rębni złożonych, kształtujących de facto 
różnowiekowe struktury drzewostanów. Dlatego nie przywiązywano większej wagi do analizy 
zmian średniego wieku. 
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Wbrew powszechnym twierdzeniom, wzrost intensywności pozyskania w lasach 
bieszczadzkich nie jest tylko wynikiem wzrostu ich zasobności. W rzeczywistości wzrost 
pozyskania jest znacznie silniejszy, niż wzrost zasobności: rośnie również intensywność 
pozyskania mierzona procentem zasobności pozyskiwanym w ciągu 10-lecia: 
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Uwaga: ten wykres jest obciążony pewnym błędem systematycznym – ze względu na postać 
dostępnych danych odniesiono tu pozyskanie netto do zasobności brutto. Nie zmienia to 
jednak obrazu trendu. Pozyskanie brutto byłoby wyższe o ok. 20%  

O ile III rewizja urządzania charakteryzowała się łagodnym podejściem - pewnym 
obniżeniem procentu pozyskiwanej zasobności, to IV rewizja skłania się do intensyfikacji 
pozyskania. Nierzadką tendencją było obniżenie w IV rewizji planów wieków rębności 
podstawowych gatunków drzew (buka, jodły), w stosunku do wieków przyjmowanych w III 
rewizji.  Przykładowo: 

- w ndl. Baligród obniżono w IV rewizji wiek rębności buka i jodły ze 120 na 110 lat, a 
świerka ze 100 do 80 lat; 

- w ndl. Bircza obniżono w IV rewizji wiek rębności jodły ze 130 na 120 lat, a świerka ze 
110 do 80 lat; 

- w ndl. Lesko obniżono w IV rewizji wiek rębności jodły ze 120 do 110 lat; 

- w ndl. Stuposiany obniżono w IV rewizji wiek rębności buka i jodły ze 130 na 120 lat, 
jesionu ze 140 na 120 lat. 

Jest to trend odwrotny od decyzji podejmowanych w III rewizji, kiedy to raczej podwyższano, 
a nie obniżano wieki rębności: np. w ndl. Ustrzyki Dolne oraz Lesko wiek rębności dla buka i 
jodły w II rewizji przyjmowany był na 100 lat, a w III rewizji został podniesiony do 120 lat. 
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Zgodnie z deklaracjami nadleśnictw, w IV rewizji planów urządzenia lasu planowane 
pozyskanie drewna pozostaje niższe od jego przyrostu, tj. zawarte w planach prognozy zmian 
miąższości wskazują, że zasobność w tej rewizji będzie wciąż rosnąć. Jednak, relacja 
pozyskania do przyrostu kształtuje się w nadleśnictwach bieszczadzkich na poziomie 80-99%, 
a więc znacznie wyższym, niż przeciętny w lasach Polski (ok. 70%). Prognoza na kolejne 
dziesięciolecie, zamieszczona w planie nadleśnictwa Bircza, wskazuje, że zamiarem 
zarządzających lasami jest w przyszłości ich użytkowanie z intensywnością przekraczającą 
przyrost, a w każdym razie, że taka możliwość nie jest a’priori wykluczona: 

 

Prognoza przyrostu i użytkowania z elaboratu nadleśnictwa Bircza 

W planach wszystkich nadleśnictw zaznacza się trend do przechodzenia od bardzo 
popularnej dawniej rębni częściowej (II) na rębnię stopniową (w praktyce realizowana jest Rb 
IVd – tzw. stopniowa udoskonalona) i wydłużanie okresu odnowienia; obecnie najczęściej 
jest deklarowany okres 30-40 lat, niekiedy 40-50. Rębnia IVd to z definicji ‘rębnia bez zasad’, 
dopuszczająca różne rodzaje cięć, pozostawiająca zarządcy lasu dużą elastyczność 
reagowania na możliwości i potrzeby odnowienia. Daje ona możliwość, ale nie gwarancję, 
tworzenia zróżnicowanej struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanu. Jednak, kosztem 
długich okresów odnowienia jest bardzo duża powierzchnia poddawana w dziesięcioleciu 
cięciom rębnym. W praktyce, przy tym sposobie prowadzenia gospodarki leśnej, prace leśne 
są bardzo rozproszone na terenie nadleśnictwa: żaden z drzewostanów nie pozostaje przez 
dłuższy okres wolny od nawrotów cięć. W ciągu jednego dziesięciolecia, cięciom rębnym jest 
poddawane od ok. 30 do prawie 70% powierzchni nadleśnictwa, z wyraźnym trendem 
wzrostowym tego wskaźnika w kolejnych rewizjach planów urządzenia lasu: 
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Udział powierzchni leśnej nadleśnictwa poddawanej cięciom rębnym w ciągu dziesięciolecia, 
w poszczególnych rewizjach planu urządzenia lasu. 


