Nazwa zadania

Opis prac

Jednostka

Rozmiar

Eliminowanie obcych, inwazyjnych gatunków roślin

Zakres działania obejmuje:
a) usuwanie niecierpka gruczołowatego –
3,30 ha;
b) usuwanie róży pomarszczonej 0,14 ha;
c) usuwanie nawłoci kanadyjskiej - 30 m2 ;
d) usuwanie trojeści amerykańskiej - 0,90
ha;
e) usuwanie rdestowca ostrokończystego
– 200 m2;
f) usuwanie czeremchy amerykańskiej
2,70 ha;
g) usuwanie dębu czerwonego 2,90 ha

ha/m2

9,94/230

Porządkowanie pasów przy
drogach publicznych

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

ha

90,06

Obsługa Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego

Dyżury przeciwpożarowe w Punkcie
Alarmowo - Dyspozycyjnym

h

600,00

Patrole mobilne SOPP z użyciem
samochodu z modułem gaśniczym w
okresie od 01.04.2021 r. do 15.10.2021 r.

h

528,00

l

623,70

tszt.

29,50

Obserwacja i patrolowanie obszarów leśnych w celu
wczesnego wykrycia pożaru

Ponowne wprowadzenie roślinności leśnej przez
sadzenie

Koszty zużycia paliwa (zakup) - 5 940 km
(przy zużyciu paliwa wg karty pojazdu 10,5
l/ 100 km)
Zakup sadzonek: Db 2/0 13,6 tszt.,
Gb 2/0 9,95 tszt., Kl 2/0 0,6 tszt.,
Lp 2/0 5,15 tszt., Śl 2/0 0,05 tszt., głóg 2/0
0,05 tszt., Gr 2/0 0,05 tszt., Jb 2/0 0,05
tszt.

Sadzenie sadzonek w ramach wykonywania poprawek

Zakup sadzonek: Db 2/0 0,1 tszt., głóg
0,05 tszt., Lp 2/0 0,1 tszt.

tszt.

0,25

Sadzenie sadzonek w ramach wykonywania
uzupełnień

Zakup sadzonek: Db 2/0 10,05 tszt., Lp 2/0
3,15 tszt., Kl 2/0 0,6 tszt., Gb 2/0 1,4 tszt.,
Gr 2/0 0,05 tszt., Jb 2/0 0,05tszt, So 2/0 0,7 tszt.

tszt.

16,00

Wycinanie krzewów przeszkadzających w
odnowieniu drzewostanu - usługa

ha

4,86

tszt.

17,73

tszt.

7,25

m3

1 000,00

Konserwacja sprzętu radiokomunikacji lądowej

Przegląd i konserwacja sprzętu radiowego
pozostającego na wyposażeniu pojazdów i
osad WPN

szt.

16,00

Prowadzenie czyszczeń wczesnych

Prowadzenie czyszczeń wczesnych

ha

2,51

Prowadzenie czyszczeń późnych

Prowadzenie czyszczeń późnych

ha

9,79

Cięcia rekonstrukcyjne

Pozyskanie i zrywka drewna

m3

500,00

tszt.

80,98

ha

34,52

szt.

16,00

Konserwacja sprzętu p.poż. (z
wyłączeniem gaśnic) pozostającego na
wyposażeniu baz sprzętu p.poż.

h

34,00

Wykładanie drzew pułapkowych - usługa

szt.

9,00

Przygotowanie powierzchni pod odnowienia
drzewostanów

Trzebieże wczesne

Pielęgnacja upraw leśnych

Konserwacja i naprawa gaśnic

Konserwacja sprzętu p.poż w bazach

Punktowe zdzieranie i przekopywanie
gleby w miejscach sadzenia drzewek usługa
Punktowe zdzieranie gleby w miejscach
sadzenia drzewek - usługa
Pozyskanie i zrywka drewna

Motyczenie wokół sadzonek - usługa
Koszenie niepożądanej roślinności
Konserwacja i naprawa gaśnic i agregatów
pianowych pozostajacych na wyposażeniu
baz sprzetu p-poż. w m. Krzywe, Krusznik i
Maćkowa Ruda - przegląd 14 szt. gaśnic,
naprawa gaśnic, przegląd agregatów - 2
szt, naprawa agregatów

Wykładanie pułapek feromonowych na
kornika drukarza - usługa
Zakup feromonów na kornika drukarza
Wykładanie pułapek feromonowych na
brudnicę mniszkę - usługa
Zakup feromonów na brudnicę mniszkę
Wykonanie jesiennych poszukiwań
owadów - usługa
Wykonanie stelaża pod pułapki
feromonowe - usługa
Wyszukiwanie drzew
zasiedlonych przez kambiofagi - usługa

szt.

169,00

szt.

340,00

szt.

37,00

szt.

40,00

szt.

52,00

szt.

16,00

h

5 020,00

Zakup farby
Korowanie zasiedlonego drewna - usługa
Zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory usługa
Rozdrabnianie, zrębkowanie róznych
częsći drzew - usługa
Smarowanie repelentami - usługa

szt.
m3

240,00
105,00

h

41,00

h

1 060,00

ha

0,51

kg
h
mb

7,00
634,00
4 675,00

mb

380,00

Trzebieże późne

Zakup repelentów wraz z transportem
Naprawa istniejących ogrodzeń - usługa
Wykonanie nowych ogrodzeń - usługa
Usunięcie starej siatki ogrodzeniowej usługa
Zdjęcie osłon indywidualnch - usługa
Pozyskanie i zrywka drewna

szt.
m3

200,00
8 600,00

Poprawa warunków bytowania owadów

Czyszczenie, konserwacja i obsługa
całoroczna barci - usługa

h

40,00

ha
szt.

0,37
400,00

szt./usługa
szt./usługa

400,00
400,00

szt.

2,00

Monitoring ryzyka wystąpienia masowego pojawienia
się owadów

Działania związane z ograniczaniem
liczebności szkodliwych owadów

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w
uprawach leśnych i
młodnikach przez zwierzęta

Poprawa warunków bytowania ssaków z rodziny
popielicowatych (Gliridae)

Ustawienie ręcznych szlabanów obrotowych na
drogach leśnych

Pielęgnacja wokół gatunków miododajnych
Zakup budek lęgowych
Instalacja budek lęgowych
Kontrola budek lęgowych
Dostawa i montaż w terenie 2 szlabanów
wyposażonych w dodatkowy słupek
wyznaczający przejście dla pieszych lub
przejazd dla rowerzystów; szerokość
części przejazdowej 6,5 m oraz 7,0 m

