
Załącznik nr 1

Umowa Nr E.Z.0290.1.5.2016 zawarta w dn. 22 sierpnia 2016 r. 

Lp. Nazwa działania
Jednostka 

miary
Rozmiar 

1
Odnowienie drzewostanu pod osłoną 

górnego piętra ha 3,89

2 Uzupełnienia ha 5,23

3
Pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów

tys. szt. 30,74

4 Prowadzenie czyszczeń wczesnych ha 20,82

5 Prowadzenie czyszczeń późnych ha 57,58

6
Porządkowanie powierzchni przeznaczonej 

do odnowienia ha 3,89

7 Usuwanie neofitów ha 319,67

8 Jesienne poszukiwania szt. 36

9 Kontrola zapędraczenia gleby szt. 150

10
Kontrola występowania brudnicy mniszki 

(Lymantria monacha) szt. 57

11
Kontrola występowania przypłaszczka 

granatka (Phaenops cyanea) szt. 50

12 Grodzenie upraw i odnowień ha 7,85

13
Zabezpieczanie młodników przed 

spałowaniem przy użyciu repelentu tys. szt. 0,5

14
Zabezpieczanie odnowień przed 

zgryzaniem przy użyciu repelentu tys. szt. 270,16

15
Naprawa istniejących grodzeń upraw 

leśnych m 5765

16
Indywidualne zabezpieczanie mechaniczne 

sadzonek szt. 610

17

Prowadzenie trzebieży wczesnych - 

całkowity wyrób drewna pilarką 

mechaniczną i zrywka drewna m
3

29

18

Prowadzenie trzebieży późnych - całkowity 

wyrób drewna pilarką mechaniczną  i 

zrywka drewna m
3

m
3

2986

m
3

3159

m
3

16 646

m
3

17 894

Tytuł projektu: "Ochrona ekosystemów leśnych Roztoczanskiego Parku Narodowego w 2016 r." 

Wartość umowy: 1 675 350, 05 zł

Prowadzenie  cięć pielęgnacyjnych i 

sanitarnych o działaniu przekształceniowym 

z uwzględnieniem kształtowania luk i 

przerzedzeń - całkowity wyrób drewna 

pilarką mechaniczną oraz zrywka drewna

19

Prowadzenie trzebieży późnych - całkowity 

wyrób drewna pilarką mechaniczną  i 

zrywka drewna
18

  W dniu 22 sierpnia 2016 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją 

Generalną Lasów Państwowych a Roztoczańskim Parkiem Narodowym  zawarta została umowa na 

dofinansowanie z funduszu leśnego działań ochronnych  realizowanych w bieżącym roku w ekosystemach 

leśnych Parku.

Zakres rzeczowy projektu „Ochrona ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2016 r.” 

obejmuje działania ochronne w zakresie: odnowień drzewostanu pod osłoną górnego piętra, uzupełnień, 

przygotowania powierzchni do odnowień, pielęgnowania gleby i niszczenia chwastów, prowadzenia czyszczeń 

wczesnych i późnych, usuwania rozprzestrzeniających się inwazyjnych gatunków neofitycznych obcych 

rodzimej florze, kontrolnych poszukiwań owadów w ściółce, glebie, z drzew próbnych, zabezpieczeń upraw 

i młodników przed jeleniami i sarnami, cięć pielęgnacyjno – ochronnych w drzewostanach RPN.

Wysokość dofinansowania na wykonanie w/w działań ochronnych wynosi: 1 658 657,80 zł


