
 

Nazwa działania Opis prac Jednostka Rozmiar 

Trzebieże wczesne pozyskanie i zrywka drewna m3 1050 

Trzebieże późne pozyskanie i zrywka drewna m3 7900 

Cięcia rekonstrukcyjne pozyskanie i zrywka drewna m3 1200 

Porządkowanie pasów przy 
drogach publicznych 

usuwanie gałęzi, chrustu, okrzesywanie 
powalonych drzew w pasie 30 m od drogi 
publicznej 

ha 88,28 

Konserwacja punktów 
czerpania wody 

czyszczenie kręgów, konserwacja i naprawa 
tablic oznakowujacych punkty 

szt 3 

Konserwacja i naprawa 
gaśnic 

1. przegląd gaśnicy pianowej - 9l szt 23 

2. naprawa gaśnicy pianowej - 9l szt 3 

3. przegląd agregatów pianowych AP-25 szt 2 

4. naprawa agregatu pianowego AP-25 szt 1 

5. naprawa (konserwacja, ostrzenie) pilarki 
pozostającej na wyposażeniu bazy p-poż 

szt 1 

Konserwacja sprzętu 
radiokomunikacji lądowej 

konserwacja/naprawa radiotelefonów szt 32 

Obsługa Punktu Alarmowo-
Dyspozycyjnego 

dyżury w PAD przy 1, 2 i 3 stopniu zagrożenia 
pożarowego (w dni robocze w godzinach 
15:00 - 19:00 oraz w dni wolne od pracy w 
godz. 9:00 - 19:00) w okresie 01.04.-
15.10.2019 r. 

godz 600 

Obsewacja i patrolowanie 
obszarów leśnych w celu 
wczesnego wykrycia pożaru 

patrole mobilne (132 szt.) SOPP z użyciem 
samochodu z modułem gaśniczym (w dni 
robocze w godzinach popołudniowycmiędzy 
15:00 a 19:00 oraz w dni wolne od pracy 
pomiędzy godzinami 11:00 a 19:00) wraz z 
kosztami zużycia paliwa (623,7 l) w okresie 
01.04.-15.10.2019 r. 

godz 528 

Modernizacja infrastruktury 
informatycznej do 
prowadzenia działań z 
zakresu ochrony przyrody w 
lasach realizowanych 
metodami gospodarki leśnej 

1. zakup aplikacji LasInfo Obrót Drewnem szt 10 

2. usługa polegająca na aktualizacji systemu 
LasInfo 

us. 1 

3. zakup aplikacji mLas Inżynier szt 10 

4. zakup urządzeń mobilnych (rejestratorów 
leśniczego) 

szt 10 

Ponowne wprowadzenie 
roślinności leśnej przez 
sadzenie 

1. podsadzenia -usługa sadzenia tszt. 48,93 

2. zakup sadzonek tszt. 48,93 

Sadzenie sadzonek w 
ramach wykonywania 
poprawek 

1. poprawki - usługa sadzenia tszt. 1,3 

2. zakup sadzonek wraz z transportem tszt. 1,3 

Sadzenie sadzonek w 
ramach wykonywania 
uzupełnień 

1. dolesienia - usługa sadzenia tszt. 2 

2. zakup sadzonek wraz z transportem tszt. 2 

Reintrodukcja cisa 
pospolitego (Taxus baccata 
L.) 

1. usługa sadzenia tszt. 1,82 

2. zakup sadzonek wraz z transportem tszt. 1,82 

1. wycinanie krzewów przeszkadzających w 
odnowieniu drzewostanu - usługa 

ha 7,79 



Przygotowanie powierzchni 
pod odnowienia 
drzewostaów 

2. punktowe zdzieranie i przekopywanie gleby 
w miejscach sadzenia drzewek - usługa 

tszt 43,38 

3. punktowe zdzieranie i przekopywanie gleby 
dla inicjowania odnowienia naturalnego - 
usługa 

tszt 0,2 

4. cięcia rozluźniające – usługa ha 5,67 

Pielęgnacja upraw leśnych 
1. motyczenie wokół sadzonek - usługa tszt 122,7 

2. koszenie niepożadanej roślinności ha 30,34 

Prowadzenie czyszczeń 
wczesnych 

usługa ha 5,63 

Prowadzenie czyszczeń 
późnych 

usługa ha 6,78 

Przeciwdziałanie szkodom 
powodowanym w uprawach 
leśnych i młodnikach przez 
zwierzęta 

1. smarowanie repelentami - usługa ha 25,34 

2. zakup repelentów wraz z transportem kg 240 

3. rysakowanie - usługa rbh 8 

4. naprawa istniejących ogrodzeń - usługa h 518 

5. wykonanie nowych ogrodzeń - usługa mb 5769 

6. usunięcie starej siatki ogrodzeniowej - 
usługa 

mb 1400 

7. zdjęcie osłon indywidualnch - usługa szt 900 

Monitoring ryzyka 
wystąpoienia masowego 
pojawienia się owadów 

1. wykładanie drzew pułapkowych - usługa szt 9 

2. wykładanie pułapek feromonowych na 
kornika drukarza - usługa 

szt 181 

3. zakup feromonów na kornika drukarza wraz 
z transportem 

szt 380 

4. wykładanie pułapek feromonowych na 
brudnicę mniszkę - usługa 

szt 39 

5. zakup feromonów na brudnice mniszkę 
wraz z transportem 

szt 40 

6. wykonanie jesiennych poszukiwań owadów 
- usługa 

szt 52 

7. wykonanie stelaża pod pułapki feromonowe 
- usługa 

szt 5 

Działania związane z 
ograniczaniem 
liczebności szkodliwych 
owadów 

1. wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez 
kambiofagi - usługa 

h 5980 

2. zakup farby szt 250 

3. korowanie zasiedlonego drewna - usługa m3 115 

4. zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory - 
usługa 

h 51 

5. rozdrabnianie, zrębkowanie róznych części 
drzew - usługa 

h 1072 

Poprawa stanu i warunków 
bytowania ptaków 

1. czyszczenie budek lęgowych - usługa szt 522 

2. zakup karmy dla ptaków kg 805 

3. wykonanie i montaż budek lęgowych dla 
dudków - usługa 

szt 12 

Eliminowanie obcych, 
inwazyjnych gatunków roślin 

usuwanie roślin inwazyjnych, róznymi 
metodami - usługa 

ha/szt 
32,035/11
620 

Poprawa warunków 
bytowania owadów 

1. wykonanie czyszczenia, konserwacji i 
obsługi całorocznej barci - usługa 

h 40 

2. zakup rodzin pszczelich szt 2 



3. sadzenie gatunków biocenotycznych i 
miododajnych - usługa 

tszt 0,45 

4. zakup gatunków biocenotycznych i 
miododajnych 

szt 450 

5. wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej - 
usługa 

mb 250 

 


