
W wydzieleniu 43.i.00 Leśnictwa Szczawin Nadleśnictwa Grotniki obręb Głowno zaplanowano 
wykonanie rębni IIIA. Opracuj projekt realizacji prac związanych z pozyskaniem surowca 
drzewnego, obejmujący przedstawienie niezbędnych działań, kosztorys zaplanowanych prac wraz 
z wyliczeniem pracochłonności, kosztów, przychodu i dochodu. Oblicz także zapotrzebowanie na 
materiały pędne podczas prac ścinkowych. Sporządź szkic powierzchni zrębowej.
Planując poszczególne czynności uwzględnij że:

• Przed przystąpieniem do ścinki należy usunąć podszyt i wynieść go poza działkę roboczą.
• Drewno pozyskiwane jest sposobem ręczno – maszynowym, przy pozyskaniu pracują 

2 zespoły ścinkowe, każdy złożony z drwala i jego pomocnika.  
• Całe drewno wielkowymiarowe należy do 2 klasy wymiarowej, zaś w drewnie grupy S2 

pozyskane zostanie tylko drewno S2A krótkie, a grupy M pozyskano tylko M2.
• Zrywka drewna wielkowymiarowego będzie prowadzona z wykorzystaniem skidera LKT, 

a średniowymiarowego z wykorzystaniem forwardera. (praca wykonywana jednoosobowo)
• Na zakończenie prac należy uprzątnąć pozostałości pozrębowe przez ich rozdrobnienie 

i wymieszanie z glebą. (praca wykonywana jednoosobowo)
• Stawki jednostkowe za wykonywane prace wynoszą:

- 30 zł/rbh- za prace ręczne
- 100 zł/rbh- za prace mechaniczne

• Pozostałe informacje niezbędne do wykonania projektu znajdują się w załącznikach

Projekt powinien zawierać:

1. Tytuł pracy

2. Założenia do projektu na podstawie treści zadania i załączników

3. Wykaz niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej

4. Wykaz prac wykonywanych na powierzchni roboczej

5. Określenie pracochłonności czynności wykonanych na powierzchni roboczej oraz określenie
ilości niezbędnych dni roboczych

6. Obliczenie całkowitych kosztów zaplanowanych czynności

7. Obliczenie zużycia materiałów pędnych oraz ich kosztów.

8. Obliczenie przewidywanego przychodu ze sprzedaży i kalkulacja przewidywanego dochodu

9. Szkic powierzchni zrębowej wraz z legendą, na którym należy oznaczyć: podział na działki 
zrębowe, miejsca ustawienia tablic ostrzegawczych, ogólny kierunek obalania, kierunek 
zrywki i wywozu drewna, miejsce składowania drewna 

W pracy wykorzystaj następujące załączniki:
– Załącznik nr 1 – Katalog norm czasu dla pozyskania i zrywki 
– Załącznik nr 2 – Szczegółowy plan pozyskania
– Załącznik nr 3 – Opis taksacyjny
– Załącznik nr 4 – Wyciąg z katalogu norm czasu pracy dla prac z zagospodarowania 

drzewostanu (wycinanie podszytów i rozdrabnianie pozostałości pozrębowych)
– Załącznik nr 5 – Normy zużycia materiałów pędnych oraz ich ceny
– Załącznik nr 6 – Cennik na drewno 
– Załącznik nr 7 – Fragment mapy z powierzchnią roboczą
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Załącznik nr 2 – Szczegółowy wykaz mas drewna do pozyskania



Załącznik nr 3 – Opis taksacyjny
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Załącznik nr 5 - Normy zużycia materiałów pędnych oraz ich ceny:

 a) zużycie mieszanki (paliwa i oleju) na 1 m3 przy: 
- ścince – 0,065 l 
- okrzesywaniu – 0,085 l
- wyrzynce dłużyc i kłód – 0,027 l
- wyrzynce grubizny stosowej – 0,145 l
Stosunek oleju do paliwa 1:50

b) zużycie oleju do smarowania prowadnicy na 1 m3 przy:
- ścince – 0,025 l 
- okrzesywaniu – 0,035 l  
- wyrzynce dłużyc i kłód – 0,012 l
- wyrzynce grubizny stosowej - 0,100 l

c) Ceny:
benzyna – 5,60 zł/l
olej do mieszanki – 24 zł/l
olej do prowadnicy – 12 zł/l

Załącznik nr 6 – Cennik na drewno – ceny w zł za 1 m3 drewna

Sortyment Ø do 24 cm Ø od 25 do 34cm Ø od 35 cm

WA0 Db x 1030 1280

WB0 Db 440 730 1050

WC0 Db 350 530 680

WD Db 190 320 430

WA0 Brz x 380 430

WB0 Brz 310 330 390

WC0 Brz 220 250 290

WD Brz 180 190 220

WA0 So x 430 490

WB0 So 280 340 390

WC0 So 240 280 330

WD So 190 210 230

S2A iglaste 160

S2A liściaste 180

S2B iglaste 220

S2B liściaste 200

S4 iglaste 140

S4 liściaste 170

M2 iglaste 50

M2 liściaste 60



Załącznik nr 7 –   Fragment mapy z powierzchnią roboczą  
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