Nazwa zadania

Opis prac

Jednostka

Rozmiar

Usuwanie czeremchy amerykańskiej, dębu
czerwonego, róży pomarszczonej,
niecierpka gruczołowatego, trojeści
amerykańskiej

ha

1,62

Usuwanie niecierpka gruczołowatego,
rdestowca, winobluszczu, dębu
czerwonego

m2

2236

15.3 Usuwanie czeremchy amerykańskiej,
klonu jesionolistnego, karagany
syberyjskiej

szt.

564

Konserwacja nawierzchni dróg i dojazdów
pożarowych

t

1550

Wyrównywanie nawierzchni dojazdu
pożarowego (praca równiarki)

km

5,60

Powiększanie prześwitów dróg i dojazdów
pożarowych

km

16,20

Porządkowanie pasów przy
drogach publicznych

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

ha

96,06

Obsługa Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego

Dyżury przeciwpożarowe w Punkcie
Alarmowo - Dyspozycyjnym

h

600

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

h

528

Dyżury służby SOPP

h

940

Koszty zużycia paliwa
Zakup sadzonek: Db - 8,15 tszt, GB - 4,3
tszt, Lp - 3,3 tszt, Kl - 1,65 tszt, Wz - 0,6
tszt

l

623,70

tszt.

18

Sadzenie-usługa

tszt

18

Zakup sadzonek: Db - 1,6 tszt, GB - 0,4
tszt, Lp - 0,1 tszt, Jb - 0,05 tszt, Gr - 0,05
tszt.

tszt.

2,20

Sadzenie-usługa

tszt

2,20

Wycinanie krzewów przeszkadzających w
odnowieniu drzewostanu

ha

1,27

tszt.

6,85

tszt.

4,15

m3

650

Konserwacja sprzętu radiokomunikacji lądowej

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

szt.

16

Prowadzenie czyszczeń wczesnych

Prowadzenie czyszczeń wczesnych

ha

5,05

Prowadzenie czyszczeń późnych

ha

9,54

Czyszczenie skrzynek lęgowych - usługa

szt

297

Zakup karmy dla ptakow

kg

758

Motyczenie wokół sadzonek - usługa

tszt.

57,65

Koszenie niepożądanej roślinności
Konserwacja i naprawa gaśnic pianowych

ha
szt.

29,49
13

h

32

Eliminowanie obcych, inwazyjnych gatunków roślin

Utrzymanie przejezdności dróg pożarowych

Obserwacja i patrolowanie obszarów leśnych w celu
wczesnego wykrycia pożaru

Ponowne wprowadzenie roślinności leśnej przez
sadzenie

Sadzenie sadzonek w ramach wykonania dolesień

Przygotowanie powierzchni pod odnowienia
drzewostanów

Trzebieże wczesne

Poprawa warunków bytowania ptaków

Pielęgnacja upraw leśnych
Konserwacja i naprawa gaśnic
Konserwacja sprzętu p.poż w bazach

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

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

Monitoring ryzyka wystąpienia masowego pojawienia
się owadów

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

Działania związane z ograniczaniem
liczebności szkodliwych owadów

Wyszukiwanie drzew
zasiedlonych przez kambiofagi - usługa
Zakup farby

Rozdrabnianie, zrębkowanie różnych
części drzew - usługa
Budowa nowych i poprawa stanu istniejących platform Poprawa stanu istniejących platform
gniazdowych ptaków drapieżnych
26. 2. Budowa nowych platform
Trzebieże późne
Pozyskanie i zrywka drewna
Poprawa warunków bytowania owadów

Czyszczenie, konserwacja i obsługa
całoroczna barci - usługa
Pielęgnacja wokół gatunków miododajnych
Wymiana istniejących tablic

Utrzymanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych o
tematyce p.poż.

Reintrodukcja cisa pospolitegi (Taxus baccata L.)

szt.

160,00

szt.

320,00

szt.

37,00

szt.

40,00

szt.

52,00

h

2750

szt.

216

h

260

szt.

3

szt.
m3

3
11 600

h

40,00

ha
szt.

0,37
13

szt.

8

Ustawienie tablic informujących o stopniu
zagrożenia pożarowego lasu
Ustawienie nowej tablicy ostrzegawczej na
stelażu na wjeździe do lasu w m. Krusznik,
o wymiarach: 100 cm x 130 cm
Zakup sadzonek

szt.

1

tszt.

1,68

Sadzenie - usługa

tszt.

1,68

ha

0,90

tszt.

0,84

Koszenie niepożądanej roślinności
Motyczenie wokół sadzonek

