
 

 

 

 

 
 

 

 

                         Szczecin, dnia 17  listopada 2021 r. 

WOPN-PK.081.1.2021.ASz 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

wykonaniu zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody: Olszyna 

Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym, Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej, Cisy 

Boleszkowickie, Cisy Tychowskie, Ozy Kiczarowskie – w ramach projektu pn. „Wykonanie 

zabiegów ochrony czynnej wskazanych w planach ochrony lub zadaniach ochronnych na 

terenie wybranych rezerwatów przyrody w województwie zachodniopomorskim”, 

finansowanego ze środków NFOŚiGW. 

 

I. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

 

ZADANIE I: Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym  
Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania 

zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Olszyna Źródliskowa pod 

Lubiechowem Dolnym w roku 2021, z należytą starannością, zgodnie z Rozporządzeniem  

Nr 68/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.10.2007 r. w sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu przyrody Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 108, poz. 1869, zm. z 2008 r. Nr 96, poz. 2079), Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1934, zm. z 2017 r. poz. 2183), Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1661, zm. z 2015 r. poz. 5419 i 2016 r. poz. 4974) polegająca 

na: 

Zadanie I.1: w zespole leśnym kwaśnej buczyny niżowej: usuwanie gatunków 

synantropijnych z podszytu; zabieg obejmuje wycinkę bzu czarnego, trzmieliny zwyczajnej, 

klonu jaworu i robinii akacjowej oraz maliny właściwej i jeżyny. Uzyskaną biomasę należy 

usunąć poza rezerwat 

 położenie: działka nr 113/1 obręb Piasek, gm. Cedynia, powiat gryfiński, województwo 

zachodniopomorskie; wydzielenie 113d leśnictwa Lubiechów Dolny, Nadleśnictwo 

Chojna; 

 powierzchnia prac: łącznie 0,28 ha; 

 termin realizacji: od momentu podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2021 r.; 

 opis prac: usuwanie gatunków synantropijnych z podszytu, w tym bzu czarnego, 

trzmieliny zwyczajnej, klonu jaworu i robinii akacjowej oraz maliny właściwej i jeżyny w 

zespole leśnym kwaśnej buczyny niżowej, pozostawienie martwych podkładów 

rozkładających się drzew na terenie rezerwatu. Uzyskaną biomasę należy usunąć poza 

granice rezerwatu, w miejsce wskazane przez pracowników Nadleśnictwa Chojna; 

 usuniętą biomasę należy zebrać w terminie do 2 tygodni od momentu przeprowadzenia 

zabiegu usuwania; 



 miejsca, w których ma zostać przeprowadzony zabieg polegający na usuwaniu gatunków 

synantropijnych z podszytu, zostaną wskazane przez pracowników Nadleśnictwa Chojna 

i RDOŚ podczas okazania gruntów na wizji lokalnej. 

 

Zadanie I.2: w zespole leśnym podgórskiego łęgu jesionowego na stanowiskach niżowych: 

wycinka odrośli i nalotów drzew i krzewów gatunków podszytowych zwłaszcza bzu czarnego, 

kasztanowca zwyczajnego, trzmieliny zwyczajnej, klonu zwyczajnego, klonu jaworu, maliny 

właściwej i jeżyny wraz z usuwaniem biomasy poza powierzchnię rezerwatu 

 położenie: działka nr 113/1 obręb Piasek, gm. Cedynia, powiat gryfiński, województwo 

zachodniopomorskie; wydzielenie 113c leśnictwa Lubiechów Dolny, Nadleśnictwo 

Chojna; 

 powierzchnia prac: 0,4 ha; 

 termin realizacji: od momentu podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2021 r.; 

 opis prac: wycinka odrośli i nalotów drzew i krzewów gatunków podszytowych w tym 

bzu czarnego, kasztanowca zwyczajnego, trzmieliny zwyczajnej, klonu zwyczajnego, 

klonu jaworu, maliny właściwej i jeżyny w zespole leśnym podgórskiego łęgu 

jesionowego na stanowiskach niżowych, pozostawienie martwych pokładów 

rozkładających się drzew na terenie rezerwatu, zachować ostrożność w miejscach 

występowania kaliny koralowej; 

 uzyskaną biomasę należy usunąć poza granice rezerwatu w terminie 2 tygodni od 

zakończenia wycinki, w miejsce wskazane przez pracowników Nadleśnictwa Chojna. 

 

ZADANIE II: Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej 

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania 

zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Czarnocin im. prof. Janiny 

Jasnowskiej w roku 2021, z należytą starannością, zgodnie z: zarządzeniem  

Nr 24/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 lipca 2010 r.  

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Czarnocin im. prof. Janiny 

Jasnowskiej” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 73, poz. 1346, zm. z 2016 r. poz. 4480 i  

z 2017 r. poz. 2201), zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Łąki Skoszewskie PLB320007 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 

1927, zm. z 2017 r. poz. 826), polegającego na: 

a) usunięcie podrostu i nalotu drzew i krzewów, w tym jeżyn i malin, ze stanowisk 

woskownicy europejskiej 

 położenie: działki pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Goleniów, leśnictwo Zieloczyn: 

działki ewid. nr 890/1, 891, 892/1, 892/2 obręb Czarnocin, gmina Stepnica, powiat 

goleniowski, województwo zachodniopomorskie; stanowiące wydzielenia 890-h, 891-c, 

891-b, 892-h, 892-c, 892-i; 

 powierzchnia prac: łącznie 5,81 ha; 

 termin realizacji: od momentu podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2021 r.; 

 opis prac: zabieg obejmuje ręczne usuwanie podrostu i nalotu drzew i krzewów (głównie 

olszy czarnej), w tym jeżyn i malin przysłaniających stanowiska woskownicy;  

 usuniętą biomasę należy zebrać w terminie do 2 tygodni od momentu przeprowadzenia 

zabiegu usuwania i pozostawić do naturalnego rozkładu na granicy rezerwatu w miejscu 

wskazanym przez przedstawiciela Nadleśnictwa Goleniów – przy stopie wału Kanału 

Czarnocińskiego;  

 miejsca, w których mają zostać przeprowadzone zabiegi polegające na usuwaniu podrostu 

i nalotu drzew i krzewów, zostaną wskazane przez pracowników Nadleśnictwa Goleniów 

i RDOŚ podczas okazania gruntów na wizji lokalnej. 

 

ZADANIE III: Cisy Boleszkowickie 
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegów ochrony 

czynnej na terenie rezerwatu przyrody Cisy Boleszkowickie w latach 2021 i 2023, z należytą 



starannością, zgodnie z rozporządzeniem Nr 37/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 

grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisy 

Boleszkowickie” (Dz. Urz. Woj. Zach. Zachodniopomorskiego Nr 116, poz. 2506), polegającego 

na odsłonięciu egzemplarzy cisów poprzez usunięcie drzew z dolnego piętra silnie je 

zacieniających, usunięcie krzewów przygłuszających siewki i osobniki młodociane cisa, całkowite 

usunięcie czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, mahonii pospolitej, śnieguliczki białej i 

powojnika pnącego, zgodnie z poniższym opisem: 

 położenie: działki pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Dębno, leśnictwo Boleszkowice: 

działki ewid. nr 51/4 i 50/5 obręb Namyślin, gm. Boleszkowice, powiat myśliborski, 

województwo zachodniopomorskie; stanowiące oddziały 486 r, x, 487 m, n, o leśnictwo 

Boleszkowice; 

 powierzchnia prac: łącznie 8,722 ha; 

 termin realizacji: od momentu podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2021 r.; 

 opis prac:  

 odsłonięcie egzemplarzy cisów poprzez usuniecie drzew z dolnego piętra silnie je 

zacieniających w oddziałach „486 r, x”, „487 m, n, o” oraz usunięcie krzewów 

przygłuszających siewki i osobniki młodociane cisa;  

 usunięcie w szczególności podszytu akacjowego w oddziałach „486 r, x”, „487 m, n, o”; 

 usunięcie śnieguliczki białej w oddziałach „486 x”, „487 o”; 

 usunięcie mahonii pospolitej i powojnika pnącego w oddziałach „486 r, x”, „487 m, n, 

o”; 

 usuniętą biomasę należy zebrać w terminie do 2 tygodni od momentu przeprowadzenia 

zabiegu wycinki na teren rezerwatu, w miejsce wskazane przez Nadleśnictwo Dębno  

i ułożyć w pryzmy, które będą tworzyć miejsca bytowania ptaków, drobnych ssaków, 

owadów i pajęczaków;  

 dokładne miejsca wykonywania poszczególnych prac w rezerwacie wskazane zostaną 

wykonawcy przez pracowników Nadleśnictwa Dębno i RDOŚ w Szczecinie. 

 

ZADANIE IV: Cisy Tychowskie 

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegów ochrony 

czynnej na terenie rezerwatu przyrody Cisy Tychowskie w roku 2021, z należytą starannością, 

zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie z dnia 26.01.2017 r.  

w sprawie planu ochrony rezerwatu przyrody Cisy Tychowskie (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego poz. 548), zgodnie z poniższym opisem: 

Zadanie IV.1: 

 położenie: działki pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Tychowo, leśnictwo Czarnkowo: 

działki ewid. nr 219, 461, 192/2 obręb Warnino, gm. Tychowo, wydzielenie leśne 579 

m,n,o,p,r,s,t, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie; 

 termin realizacji: od momentu podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2021 r.; 

 opis prac: 

 konserwacja istniejącego grodzenia w rezerwacie na odcinku 100 m, za pomocą siatki 

leśnej; 

 konserwacja/wymiana istniejących furt o stelażu drewnianym w ilości 2 sztuk (zawiasy, 

zamykanie, siatka, stelaż). Wysokość furt 1,80 m, szerokość 1m; 

 wymiana siatki związana będzie z mocowaniem za pomocą skobli do istniejących 

słupków; 

 zabezpieczenie dolne ogrodzenia za pomocą żerdzi na łącznej długości ok. 50-100 m,  

w celu uniemożliwienia przedostawania się zwierzyny pod siatką; 

 zdemontowana siatka musi zostać wywieziona poza teren rezerwatu oraz Nadleśnictwa 

Tychowo i zutylizowane przez Wykonawcę we własnym zakresie; 

 pielęgnacja drzew i krzewów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie grodzenia 

polegająca na przycięciu gałęzi (bez konieczności wynoszenia biomasy poza granice 

rezerwatu), które mogą stanowić zagrożenie dla ogrodzenia i jego dewastację. 



Zadanie IV.2: 

 położenie: działki pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Tychowo, leśnictwo Czarnkowo: 

działki ewid. nr 219, 461, 192/2 obręb Warnino, gm. Tychowo, wydzielenie leśne 193z, 

192j,m,n,o,r i 219c, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie; 

 termin realizacji: od momentu podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2021 r.; 

 powierzchnia prac: 10,28 ha; 

 opis prac: 

 zabieg obejmuje wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych o długości 1100 m, 

szerokości 40-60 cm, wysokości do 1,5 m służących uregulowaniu warunków 

hydrologicznych na powierzchni 10,28 ha. Prace polegały będą na oczyszczeniu 

rowów na długości 1100 m, odmuleniu dna do 20 cm, skarpowanie brzegów rowów, 

odrzuceniu urobku poza rów wraz z jego rozplantowaniem; 

 zabieg obejmuje oczyszczenie przepustów o ø 40 cm, o zamuleniu do ⅓ oraz 

rozrzuceniu i rozplantowaniu namuł z przepustów w obrębie rowu i przepustów. 

Łączna długość przepustów – 25 mb. 

 

ZADANIE V: Ozy Kiczarowskie 

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegów ochrony 

czynnej na terenie rezerwatu przyrody Ozy Kiczarowskie w roku 2021, z należytą 

starannością, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 10/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego  

z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Ozy 

Kiczarowskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  Nr 39, poz. 797, zm. Nr 96, poz. 2079), 

zgodnie z poniższym opisem: 

 położenie: działki stanowią grunty prywatne: działki ewid. nr 335/3 i 335/4 obręb 

Kiczarowo, gm. Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie; 

 termin realizacji: od momentu podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2021 r.; 

 powierzchnia prac: 0,60 ha; 

 opis prac: 

 usuwanie ręczne drzew i krzewów za pomocą pilarek spalinowych, wykaszarek  

z urządzeniem tnącym na wysięgniku – trójząb itp., na terenie zbiorowisk 

kserotermicznych; 

 drzewa i krzewy w różnym stopniu zagęszczenia, ponad 50% powierzchni objętej 

zabiegiem jest zwarta o charakterze czyżni (0,40 ha krzewy, 0,20 ha drzewa i podrosty 

- szacunkowa masa do 10m
3
); 

 cięcie jak najniżej powierzchni gruntu, jednak nie wyżej niż 5 cm; 

 cięcie jak najniżej powierzchni gruntu, jednak nie wyżej niż 5 cm; 

 drzewa w ilości około 20 szt. z rodzaju wiąz, dąb, klon, występujące na granicach 

płatów siedliska kserotomicznego należy podkrzesać (jedynie od strony siedliska); 

 wyciętą biomasę należy usunąć poza obszar rezerwatu  – biomasa do utylizacji przez 

wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


