
Działania finansowane z funduszu leśnego w roku 2018 -  Umowa nr EZ.029.1.29.2018 z dnia 10 sierpnia 2018r.

Wnioskodawca: Słowiński Park Narodowy

1 754 285,29 zł

28 341,17 zł

0,05

Nr działania
Nr 

poddziałania
Nazwa grupy działań Nazwa działania

Nazwa poddziałania 
(Wyszczególnienie prac, dostaw, usług)

Jednostka Ilość Lokalizacja Opis działania 
Kwalifikowalność 

VAT
Koszty w działaniu Nakłady w działaniu

Koszt bezpośredni 

działania

Koszty pośrednie 

działania

Koszty całkowite 

działania

1 Roboty budowlane szt. 1

1 2 Nadzór inwestorski szt. 1

3 Nadzór autorski szt. 1

1 Roboty budowlane szt. 1

2 2 Nadzór inwestorski szt. 1

3 Nadzór autorski szt. 1

3 1

D - Działania ochronne 

prowadzone metodami 

gospodarki leśnej

Dokumentacja techniczno-

kosztorysowa dla punktu czerpania 

wody w Obwodzie Ochronnym 

Żarnowska

Dokumentacja techniczno-

kosztorysowa
szt. 1 Żarnowska: 61A w

Projekt będzie przewidywał budowę placu manewrowego o pow. 

ok. 400 m2, 2 zjazdy z placu oraz wykonanie zejścia w kierunku 

lustra wody (schody stalowe).  W I etapie należy opracować 

dokumentację techniczno-kosztorysową dla budowy punktu 

czerpania wody w O.O. Żarnowska.

TAK 0,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 0,00 zł 15 000,00 zł

4 1

D - Działania ochronne 

prowadzone metodami 

gospodarki leśnej

Opracowanie dokumentacji 

techniczno-kosztorysowej dla 

budowy wiaty turystycznej w celu 

realizacji zajęć edukacyjnych dla min 

30 osób na terenie Osady Latarnika 

w Czołpinie

Dokumentacja techniczno-

kosztorysowa
szt. 1 Smoldziński Las

W I etapie należy opracować dokumentację techniczno-

kosztorysową dla budowy wiaty na terenie Osady Latarnika w 

Czołpinie. 

NIE 0,00 zł 9 040,00 zł 9 040,00 zł 0,00 zł 9 040,00 zł

5 1

D - Działania ochronne 

prowadzone metodami 

gospodarki leśnej

Konserwacja dróg pożarowych Konserwacja dróg pożarowych km 5,5 Smołdzino

Planuje się wykonać konserwację następujących odcinków dróg 

w Obwodzie Ochronnym Smołdzino: droga nr 3 - 2550 m, droga 

nr 3A - 1450 m, droga nr 4 - 1500 m. Zakres prac obejmuje: 

Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, uzupełnianie 

pospółką, profilowanie, zagęszczanie i rozścielenie mechaniczne 

nawierzchni żwirowej. 

TAK 359 721,72 zł 0,00 zł 359 721,72 zł 17 986,09 zł 377 707,81 zł

6 1 I - Inne działania
Wykup gruntów w Obwodzie 

Ochronnym Rąbka

Wykup gruntów w Obwodzie 

Ochronnym Rąbka
ha 3,72

O.O. Rąbka

działka o numerze 343/2 

w obrębie ewidencyjnym 

Łeba 2 w gminie Łeba

W skład działki o powierzchni 3,7211ha wchodzą następujące 

użytki - łąki trwałe (ŁV) - 0,9614 ha, lasy (Ls) - 2,3871 ha, nieużytki 

(N) - 0,2722 ha, grunty pod wodami (Ws) - 0,1004 ha. 

TAK 0,00 zł 180 000,00 zł 180 000,00 zł 0,00 zł 180 000,00 zł

7 1 I - Inne działania
Wykup gruntów w Obwodzie 

Ochronnym Kluki

Wykup gruntów w Obwodzie 

Ochronnym Kluki
ha 4,46 Kluki

Wszystkie działki objęte wnioskiem, ewidencyjnie określono jako 

drogi i położone są na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w 

Obwodzie Ochronnym Kluki. Ze względu na położenie sztucznie 

dzielą cenne siedliska we władaniu Parku. Większość z nich 

dawno straciła funkcję drogi dojazdowej i stanowi całość z 

cennymi siedliskami. Nieliczne, używane jako drogi dojazdowe 

wyłącznie na potrzeby Parku.

TAK 0,00 zł 160 000,00 zł 160 000,00 zł 0,00 zł 160 000,00 zł

8.1 Tablice duże szt. 20

8.2 Tablice małe szt. 21

8.3
Drogowskazy (tablica mała z 5-6 

tabliczkami)
szt. 6

8 8.4 Ławka szt. 35

8.5 Ławostół szt. 28

8.6 Kosz szt. 46

8.7 Stojak na rowery szt. 28

566 823,35 zł 1 159 120,77 zł 1 725 944,12 zł 28 341,17 zł 1 754 285,29 zł

Park:

Wartość umowy:

Planowany koszt pośredni: 

Planowany wskaźnik kosztów pośrednich:

RAZEM

Budowa budynku sanitariatów dla 

turystów w Czołpinie, działka nr 20/3 

ma terenie parkingu leśnego

D - Działania ochronne 

prowadzone metodami 

gospodarki leśnej

Smoldziński Las

Budowa budynku sanitariatów dla turystów w Czołpinie działka 

nr 20/3 na terenie parkingu leśnego. Przewiduje się rozbiórkę 

istniejącej kontenerowej toalety i budowę murowanego, 

jednokondygnacyjnego budynku toalet z podziałem na WC 

damskie (3 ustępy), WC męskie (1 ustęp i 2 pisuary), 1 WC dla 

osób niepełnosprawnych, 1 stanowisko do przewijania dzieci i 

niemowląt. W obiekcie zainstalowana zostanie pompa ciepła do 

podgrzania c.w.u.  Przewiduje się wykonanie toalet przy 

zachowaniu stylu szachulcowego, zgodne z architekturą  

regionalną.

Smoldziński Las

Budowa budynku sanitariatów w 

Czołpinie, działka 21/4 na terenie 

byłej jednostki wojskowej

0,00 zł 357 653,09 zł

0,00 zł 437 427,68 zł

D - Działania ochronne 

prowadzone metodami 

gospodarki leśnej

Cały park

D - Działania ochronne 

prowadzone metodami 

gospodarki leśnej

Odtworzenie małej infrastruktury 

turystycznej

NIE 0,00 zł

437 427,68 zł437 427,68 zł0,00 złNIE

Budowa budynku sanitariatów dla turystów w Czołpinie działka 

nr 21/4 na terenie po byłej jednostce wojskowej. Przewiduje się 

rozbiórkę istniejącej kontenerowej toalety i budowę 

murowanego, jednokondygnacyjnego budynku toalet z 

podziałem na WC damskie (5 ustępów), WC męskie (3 ustępy i 2 

pisuary), 1 WC dla osób niepełnosprawnych, 1 stanowisko do 

przewijania dzieci i niemowląt. W obiekcie zainstalowana 

zostanie pompa ciepła oraz kolektory słoneczne do podgrzania 

c.w.u. Przewiduje się wykonanie toalet przy zachowaniu stylu 

szachulcowego, zgodne z architekturą  regionalną.

357 653,09 zł 357 653,09 zł

10 355,08 zł 217 456,71 zł207 101,63 zł

Mała infrastruktura turystyczna stanowi niezbędny element 

mający na celu ograniczenie antropopresji na terenie 

Słowińskiego Parku Narodowego. 

NIE 0,00 zł207 101,63 zł


