
„Ochrona ekosystemów leśnych oraz chronionej fauny Wolińskiego Parku Narodowego w 2015”  

W roku 2015 Woliński Park Narodowy wystąpił do Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych o 

środki finansowe z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z 

określonymi w art.58 ustawy o lasach, a które mogły być realizowane w Parku.  

Wniosek obejmował osiem grupy działań: 

Lp. Zadania Planowany koszt [zł] 

1. Działania z zakresu hodowli lasu: usuwanie gatunków obcych (np. 
czeremcha późna, świerk, robinia…) z dolnych warstw drzewostanów 
na powierzchni 92,58ha oraz pielęgnacja młodego pokolenia na 
pow.3,05ha 

178 296,00 

2. Działania z zakresu ochrony lasu: naprawa bieżąca istniejących 
ogrodzeń (1770m), budowa nowego ogrodzenia(800m), 
zabezpieczanie pni biopreparatem (6,47ha), zakup i montaż 24 
szlabanów leśnych, demontaż istniejącego ogrodzenia (2010m)  

324 977,00 

3. Działania ograniczające erozję i antropogeniczny wpływ na ekosystemy 
leśne: ręczne wykonanie zabudowy ziemno-drewnianej rynien 
erozyjnych(6475m

2
), ręczne wykonanie drewnianych barier (1535m), 

uzupełnienie zniszczonego dojścia do plaży (1200m
2
), remont dojścia 

do plaży (200m), zakup i montaż 4 urządzeń do automatycznego 
monitorowania ruchu turystycznego.  

463 353,00 

4 Działania związane z ochroną nietoperzy obejmujące wymianę starych 
pokryć dachowych na czterech budynkach gospodarczych (674m

2
) i 

zabezpieczeni miejsc hibernacji nietoperzy w 3 bunkrach. 

233 165,00 

5 Działania związane z utrzymaniem prawidłowych warunków hodowli 
zachowawczego stada żubrów obejmujące remont drewnianego 
ogrodzenia wybiegu (125m), dwóch  stanowisk karmowych i wymianę 
440m ogrodzenia wybiegu kwarantannowego. 

115 000,00 

6 Działania związane z ochroną p-poż obszarów leśnych obejmujące: 
utrzymanie istniejących pasów p-poż (43,08km), utrzymanie baz 
sprzętu p-poż w pięciu punktach w siedzibach Obwodów Ochronnych, 
współudział w systemie lotniczego patrolowania terenów leśnych, 
prowadzenie obserwacji p-poż z dostrzegalni oraz p[punktu 
powiadamiania i alarmowania, remont 600m dojazdu do dostrzegalni 
„Grzywacz”. 

156 199,00 

7 Wykonanie opracowań badawczych:  
a) "Inwentaryzacja  obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków 

roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach 
Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin"  

b) "Opracowanie modelu gospodarowania populacjami zwierząt 
gatunków łownych na wyspie Wolin" 

82 000,00 

8 Aktualizacja danych z modyfikacją oprogramowania LasInfo  i 
szkoleniem osób korzystających z programu  

20 000,00 

 Łącznie 1 576 000,00 

 

Dzięki akceptacji wniosku w dniu 22.05.2015r. zawarta została z Generalnym Dyrektorem Lasów 

Państwowych umowa nr EZ.0290.1.20.2015 o udzieleniu dofinansowania z Funduszu Leśnego 

realizacji działań zgodnych z zaakceptowanym wnioskiem zadań: 

Lp. 
Wyszczególnienie prac, dostaw, usług  wykonanych w 

ramach realizacji zadania objętego umową 

Zakres rzeczowy 
 Wartość do rozliczenia ze 
środków funduszu leśnego 

na zadanie  
jednostki miary 
(szt., ha, m, mb 

itp.) 
ilość, liczba 



Lp. 
Wyszczególnienie prac, dostaw, usług  wykonanych w 

ramach realizacji zadania objętego umową 

Zakres rzeczowy 
 Wartość do rozliczenia ze 
środków funduszu leśnego 

na zadanie  
jednostki miary 
(szt., ha, m, mb 

itp.) 
ilość, liczba 

1.Hodowla lasu - usuwanie gatunków obcych       

a 

Realizacja zadań usuwania gatunków obcych 
(świerk, daglezja, czeremcha późna, 
grochodrzew, wierzba ostrolistna, modrzew 
europejski, rdestowiec).  

ha 68,33                   112 982,13     

b 
Realizacja zadań pielęgnacji młodego pokolenia 
drzewostanu. 

ha 0,78                          371,57     

  razem   ha 69,11                   113 353,70     

2. Działania z ochrony lasu       

a 
Wykonanie zadań napraw bieżących i 
konserwacji istniejących ogrodzeń leśnych. 

m 1400                       8 031,61     

b Wykonanie budowy nowego ogrodzenia. m 800                     16 558,96     

c 
Wykonanie zabiegu zabezpieczenia pni 
biopreparatem Bioekol. Zakup biopreparatu. 

                          1 436,91     

d 
Wykonanie zadania zakupu i montażu 24 sztuk 
szlabanów leśnych. 

szt 24                     23 890,00     

e 

Wykonanie zadania demontażu istniejącego 
wokół budynków osady Grodno 1 ogrodzenia. 
Wykonanie dokumentacji projektowej do 
przeprowadzenia zadania. 

m 2010                   123 615,00     

  razem                         173 532,48     

3. Działania ograniczające erozję i antropogeniczny 
wpływ na ekosystemy leśne 

      

a 
Wykonanie zadań ręcznej zabudowy ziemno-
drewnianej rynien erozyjnych. 

m2  5217,5 

                  255 268,40     

b Ręczne wykonanie barier drewnianych. m  955 

c 

Wykonanie dokumentacji projektowej do 
przeprowadzenia remontu nawierzchni.  
Wykonanie uzupełnienia zniszczonego zejścia do 
plaży w oddz.1C kruszywem wraz z 
zagęszczeniem. 

m2 1200                     16 800,00     

d 
Wykonanie remontu trasy dojścia i zejścia do 
plaży w OO.Wisełka w oddz.7 (200mb). 

m 200                     35 000,00     

e 
Zakupienie i montaż 4 automatycznych urządzeń 
pomiarowych natężenia ruchu turystycznego. 

szt 4                     71 684,40     

  razem                         378 752,80     

4. Działania związane z ochroną nietoperzy       

          

a 

Wykonanie zadania zabezpieczenie miejsc 
rozrodu nietoperzy poprzez wykonanie remontu 
pokryć dachowych na budynkach gospodarczych 
obejmującego wymianę materiału, niezbędne 
naprawy drewnianej konstrukcji dachowej wraz z 
montażem półek na guano i zabezpieczeniem 
wlotów na strychy) w lokalizacjach: 1 budynek w 
OO.Międzyzdroje (180m2), 2 budynki w 

 
Budynki 

 
4 

(674m
2
) 

 

                  206 043,94     



Lp. 
Wyszczególnienie prac, dostaw, usług  wykonanych w 

ramach realizacji zadania objętego umową 

Zakres rzeczowy 
 Wartość do rozliczenia ze 
środków funduszu leśnego 

na zadanie  
jednostki miary 
(szt., ha, m, mb 

itp.) 
ilość, liczba 

OO.Warnowo (334m2) i 1 budynek w 
OO.Wapnica (160m2). Wykonanie dokumentacji 
projektowej do przeprowadzenia zadania.   

b 

Wykonanie zadania ochrony miejsc hibernacji 
nietoperzy w 3 obiektach militarnych przez 
wykonanie zabudowy (zamurowanie 3 otworów 
drzwiowych i wentylacyjnych, wstawienie 1 
drzwi metalowych do bunkra, zabezpieczenie 1 
wejścia siatką) 

ob.. 3                       7 424,99     

  razem                         213 468,93     

5. Działania związane z utrzymaniem prawidłowych 
warunków hodowli stada zachowawczego żubrów 

      

a 

Wykonanie remontu  drewnianego ogrodzenia 
(125m) wokół wybiegu żubrów wraz z wymianą 
drewnianej bramy (szer.4m) i dwóch podestów 
drewnianych. 

kpl. 1                     91 463,42     b 
Wykonanie remontu 2 stanowisk karmowych dla 
żubrów i jeleni. 

c 

Wykonanie wymiany ogrodzenia wybiegu 
kwarantannowego (440m) polegająca na 
wymianie drewnianych i metalowych elementów 
ogrodzenia (słupki drewniane, żerdzie, siatka 
metalowa). 

  razem                          91 463,42     

6. Działania związane  z ochroną p-poż.       

a 
Porządkowanie terenów leśnych wzdłuż dróg, 
szlaków turystycznych poprzez wynoszenie 
materiałów łatwopalnych na odległość 30 mb . 

km 43,08                       7 798,59     

b 
Przeglądy i konserwacja podręcznego sprzętu 
ppoż będącego na wyposażeniu 5 Obwodów 
Ochronnych. 

kpl. 5                          734,40     

c 
Lotnicze patrolowanie terenów leśnych i wysp 
Wolińskiego PN 

                        24 350,07     

d 

Pełnienie dyżurów ppoż w Punkcie Alarmowo - 
Dyspozycyjnym oraz prowadzenie obserwacji 
ppoż. w dostrzegalni Grzywacz oraz 
powiadamianie i alarmowanie o zagrożeniach . 

rbh 2416,65                     54 657,85     

e 

Wykonanie dokumentacji projektowej do 
przeprowadzenia remontu nawierzchni.  
Wyprofilowanie i położenie nowej nawierzchni z 
kruszywa, jego zagęszczenie, a także wyłożenie 
płyt JOMB na wyznaczonych odcinkach drogi 
dojazdowej do dostrzegalni Grzywacz oraz 
wykonanie rowków odwadniających . 

mb 600                     52 558,40     

 
                        140 099,31     

7. Wykonanie prac badawczych       

a 

Wykonanie opracowania badawczego 
"Inwentaryzacja  obcych geograficznie i 
inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku 
Narodowym i jego otulinie w lasach 

kpl. 1                     50 000,00     



Lp. 
Wyszczególnienie prac, dostaw, usług  wykonanych w 

ramach realizacji zadania objętego umową 

Zakres rzeczowy 
 Wartość do rozliczenia ze 
środków funduszu leśnego 

na zadanie  
jednostki miary 
(szt., ha, m, mb 

itp.) 
ilość, liczba 

Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin" 

b 

Wykonanie opracowania badawczego 
"Opracowanie modelu gospodarowania 
populacjami zwierząt gatunków łownych na 
wyspie Wolin" 

kpl. 1                     23 370,00     

                            73 370,00     

8. Aktualizacja danych z modyfikacją oprogramownaia 
LasInfo i szkoleniem osób  korzystających z programu 

      

a 

Wykonanie zadania - zaktualizowanie 
oprogramowania LasInfo w zakresie danych 
bazowych oraz jego modyfikacja i 
przeprowadzenie szkolenia dla osób 
obsługujących program. 

kpl. 1                     20 000,00     

                            20 000,00     

Razem zadanie                    1 204 040,64     

 

Dodatkowe fundusze uzyskane z Funduszu Leśnego pozwoliły na wykonanie najbardziej pilnych z 

punktu widzenia potrzeby czynnej ochrony ekosystemów leśnych Parku zabiegów (likwidacja 

źródeł degradacji siedlisk w tym gleb), polepszenie warunków i bezpieczeństwa utrzymania stada 

zachowawczego żubrów, istotnej poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Parku, 

opracowaniu materiałów podstawowych dla podjęcia wspólnych w skali wyspy prac związanych z 

gospodarowaniem populacjami gatunków łownych oraz minimalizowani oddziaływania obcych 

gatunków roślin na oraz optymalizacji działania systemu LasInfo użytkowanego w Wolińskim 

Parku Narodowym.  

 

W całościowy ujęciu realizacja umowy EZ.0290.1.20.2015 przedstawia się zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

Nazwa zadania  
 Planowana kwota  

dofinasowania  

 Wartość do rozliczenia 
ze środków funduszu 
leśnego na zadanie  

Różnica  

1. Działania z hodowli lasu - usuwanie gatunków 
obcych 

          178 296,00            113 353,70            64 942,30     

2. Działania z ochrony lasu           324 977,00            173 532,48          151 444,52     

3. Działania ograniczające erozję i antropogeniczny 
wpływ na ekosystemy leśne 

          463 353,00            378 752,80            84 600,20     

4. Działania związane z ochroną nietoperzy           233 165,00            213 468,93            19 696,07     

5. Działania związane z utrzymaniem prawidłowych 
warunków hodowli stada zachowawczego żubrów 

          115 010,00              91 463,42            23 546,58     

6. Działania związane  z ochroną p-poż.       156 199,00            140 099,31            16 099,69     

7. Wykonanie prac badawczych              85 000,00              73 370,00            11 630,00     



Nazwa zadania   Planowana kwota  
dofinasowania  

 Wartość do rozliczenia 
ze środków funduszu 
leśnego na zadanie  

Różnica  

8. Aktualizacja danych z modyfikacją 
oprogramowania LasInfo i szkoleniem osób  
korzystających z programu 

             20 000,00              20 000,00                       -       

Razem zadanie    1 576 000,00          1 204 040,64          371 959,36     

 

Odstępstwa rozmiaru rzeczowego zadań wykonanych względem planowanych wynikały 

wyłącznie z uwarunkowań przyrodniczych związanych mających dominujący wpływ na zasadność 

usuwania młodego pokolenia gatunków obcych tj. siewki i odrosty. W roku bieżącym zarówno 

wiosną jak i w okresie lata warunki środowiskowe nie sprzyjały wzrostowi młodych siewek i 

odrostów wcześniej wyciętych osobników. Stan taki nie uzasadniał podejmowania zabiegów 

ochrony czynnej. Mniejszy zakres bieżących remontów ogrodzeń wynikał z braku potrzeb.  

Niższe koszty to efekt przeprowadzonych postępowań przetargowych, w których zaoferowano 

niższe ceny wykonania usług lub dostaw sprzętu. 

 

Za udzielone ze środków Funduszu Leśnego wsparcie serdecznie dziękujemy. 


