
Załącznik 1 

Pakiet 

nr  
Przedmiot zamówienia 

Obwód 

Ochronny  
Oddz,  wydz  

Powierzchnia 

zabiegu  
J. m.  

Ilość  Łączna 

powierzchnia 

zabiegów  

Opis zabiegu  

nawrotów  

1 

Koszenie ręczne 

gatunków 

konkurencyjnych z 

uprzątnięciem 

biomasy, w celu 

zachowania gatunków 

rodzimych związanych 

z historyczną 

zabudową wsi. Dwa 

nawroty w okresie 

objętym umową.  

Górny San 

61 f  0,20 ha  2 0,40 

Koszenie ręczne kosą ręczną lub spalinową, grabienie, przenoszenie i 

składowanie biomasy w stogach lub kopicach w miejscach wskazanych 

przez Leśniczego. Z powierzchni uprzątnąć należy także opadłe gałęzie 

i fragmenty drzew o średnicy w najgrubszym miejscu mniejszej niż 20 

cm. Podczas koszenia należy zwrócić szczególną uwagę na rośliny 

związane z historyczną zabudową wsi, każdorazowo na wszystkich 

powierzchniach zostaną one wskazane Wykonawcy przez Leśniczego. 

Rośliny te muszą pozostać nieskoszone. Podczas prac w pobliżu 

nagrobków, kapliczek i ogrodzeń Wykonawca nie może powodować 

ich uszkodzeń, szczególną uwagę powinien zachować przy 

wykorzystaniu kos spalinowych w pobliżu nagrobków i kapliczek. 

Wysokość koszenia poniżej 10 cm.  

Termin wykonania zabiegu: pierwszy zabieg w terminie 29.05-

13.06.2017 r., drugi zabieg w terminie: 24.07- 12.08.2017 

87 c  0,14 ha  2 0,28 

75 b  0,06 ha  2 0,12 

74 d,j  0,20 ha  2 0,40 

36 b  0,01 ha  2 0,02 

277 g  0,01 ha  2 0,02 

275 h  0,02 ha  2 0,04 

274 l  0,70 ha  2 1,40 

274 jx  0,06 ha  2 0,12 

Razem pakiet 1 1,40 ha    2,80 

2 

Koszenie ręczne 

gatunków 

konkurencyjnych z 

uprzątnięciem 

biomasy, w celu 

zachowania gatunków 

rodzimych związanych 

z historyczną 

zabudową wsi. Dwa 

nawroty w okresie 

objętym umową.  

Tarnawa 

281 t  0,07 ha  2 0,14 

Koszenie ręczne kosą ręczną lub spalinową, grabienie, przenoszenie i 

składowanie biomasy w stogach lub kopicach w miejscach wskazanych 

przez Leśniczego. Z powierzchni uprzątnąć należy także opadłe gałęzie 

i fragmenty drzew o średnicy w najgrubszym miejscu mniejszej niż 20 

cm. Podczas koszenia należy zwrócić szczególną uwagę na rośliny 

związane z historyczną zabudową wsi, każdorazowo na wszystkich 

powierzchniach zostaną one wskazane Wykonawcy przez Leśniczego. 

Rośliny te muszą pozostać nieskoszone. Podczas prac w pobliżu 

nagrobków, kapliczek i ogrodzeń Wykonawca nie może powodować 

ich uszkodzeń, szczególną uwagę powinien zachować przy 

wykorzystaniu kos spalinowych w pobliżu nagrobków i kapliczek. 

Wysokość koszenia poniżej 10 cm.  

Termin wykonania zabiegu: pierwszy zabieg w terminie 29.05-

13.06.2017  r., drugi zabieg w terminie: 24.07- 12.08.2017 

281 j  0,04 ha  2 0,08 

281 s  0,10 ha  2 0,20 

281 i  0,05 ha  2 0,10 

263 d  0,01 ha  2 0,02 

265 b  0,01 ha  2 0,02 

266 p  0,01 ha  2 0,02 

267 d  0,12 ha  2 0,24 

268 b  0,01 ha  2 0,02 

268 dx  0,30 ha  2 0,60 

268 ix  0,15 ha  2 0,30 

250 s  0,01 ha  2 0,02 

258 d  0,01 ha  2 0,02 

Razem pakiet 2  0,89 ha    1,78 
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Koszenie ręczne 

gatunków 

konkurencyjnych z 

uprzątnięciem 

biomasy, w celu 

zachowania gatunków 

rodzimych związanych 

z historyczną 

zabudową wsi. Dwa 

nawroty w okresie 

objętym umową. 

Caryńskie  

286 b,s  0,70 ha  2 1,40 

Koszenie ręczne kosą ręczną lub spalinową, grabienie, przenoszenie i 

składowanie biomasy w stogach lub kopicach w miejscach wskazanych 

przez Leśniczego. Z powierzchni uprzątnąć należy także opadłe gałęzie 

i fragmenty drzew o średnicy w najgrubszym miejscu mniejszej niż 20 

cm. Podczas koszenia należy zwrócić szczególną uwagę na rośliny 

związane z historyczną zabudową wsi, każdorazowo na wszystkich 

powierzchniach zostaną one wskazane Wykonawcy przez Leśniczego. 

Rośliny te muszą pozostać nieskoszone. Podczas prac w pobliżu 

nagrobków, kapliczek i ogrodzeń Wykonawca nie może powodować 

ich uszkodzeń, szczególną uwagę powinien zachować przy 

wykorzystaniu kos spalinowych w pobliżu nagrobków i kapliczek. 

Wysokość koszenia poniżej 10 cm.  

Termin wykonania zabiegu: pierwszy zabieg w terminie 29.05-

13.06.2017  r., drugi zabieg w terminie: 24.07- 12.08.2017 

67 f  0,70 ha  2 1,40 

Wołosate  

181 ax  0,40 ha  2 0,80 

181 cx  0,05 ha  2 0,10 

181 f  0,35 ha  2 0,70 

184 k  0,01 ha  2 0,02 

Razem pakiet 3 2,21 ha  4,42 
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Pakiet 

nr  

Przedmiot 

zamówienia 

Obwód 

ochronny 
Oddz,  wydz 

Powierzchnia 

zabiegu  
j.m. 

Ilość 

nawrotów 

Łączna 

powierzchnia 

zabiegów 

Opis zabiegu 

4 

Likwidacja 

gatunków 

inwazyjnych - 

Heracleum ssp. 

poprzez wielokrotne 

wykaszanie  i 

karczowanie 

korzeni. 

Tarnawa  

257 l  

1,25 

ha  

zgodnie 

z opisem 
1,25 

Zabieg polega na usuwaniu gatunków inwazyjnych  (Barszczu 

Sosnowskiego/ Mantegazziego) poprzez ich wielokrotne 

koszenie w ciągu roku oraz wykopywanie korzeni. Wykonawca 

przy pomocy kosy ręcznej lub spalinowej wielokrotnie wykona 

koszenie na wysokości nie większej niż 10 cmod ziemi. Na 

wykonawcy ciążyć będzie obowiązek utrzymania wysokości 

likwidowanych gatunków inwazyjnych w miejscu zabiegu na 

poziomie nie wyższym niż 40 cm w terminie od dnia podpisania 

umowy do 30.09.2017 r. Po każdym zabiegu koszenia 

Wykonawca przy pomocy narzędzi ręcznych wykopuje korzenie 

każdego osobnika  barszczu, zbiera je i przewozi w miejsce 

wskazane przez właściwego terytorialnie leśniczego, gdzie pali 

wszystkie korzenie. Wykonawca usuwa całość korzeni do 

głębokości 50 cm, ziemię z wykopu przesiewa narzędziami 

ręcznymi, aby usunąć nawet drobne korzenie. Podczas 

wykonywania zabiegu Wykonawca i jego pracownicy 

zobowiązani są do noszenia specjalistycznej odzieży ochronnej. 

Zawarte w roślinie związki chemiczne stanowią zagrożenie i są 

niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dlatego też jeżeli 

Wykonawca używał będzie kosy spalinowej nie może do 

koszenia używać głowicy z żyłką, dopuszczone są w tym 

przypadku tylko i wyłącznie tarcze lub kosy ręczne. Wykonawca 

skoszoną roślinność pozostawia na powierzchni roboczej, za 

wyjątkiem miejsc w pobliżu szlaków turystycznych, ścieżek 

przyrodniczych, szlaków konnych i dróg publicznych. W takich 

miejscach za pomocą grabi i wideł Wykonawca przesunie 

skoszoną biomasę na odległość nie mniejszą niż 10 m od ich 

krawędzi, miejsce i sposób składowania ustali leśniczy w 

oparciu o warunki terenowe oraz ilość przesuwanej biomasy.   

257 f  ha  

258 i  ha  

258 j  ha  

258 m  ha  

259 b  ha  

259 h  ha  

261 b  ha  

264 a  ha  

264 h  ha  

264 g  ha  

Razem pakiet 4   ha    1,25 

 


