
Załącznik nr 1 do Umowy nr :EZ.0290.1.2.2019 z dnia .....06.2019 r.

Slowiński Park Narodowy

EZ.0290.1.16.2019 z dnia 01.07.2019

691 647,17 PLN
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L.p. Grupa działań Nazwa działania Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.)
Jednostka 

miary

Liczba 

jednostek 

miar

Lokalizacja 

geograficzna działań – 

obwób ochronny, 

oddział, pododdział

Opis planowanego działania***

Wartość całkowita 

działania

[PLN] 

1
Działania  związane z gospodarką 

leśną
Przebudowa drogi pożarowej nr 3 w O.O. Smołdzino

Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla 

przebudowy drogi  nr 3 w O.O. Smołdzino
szt. 1

O.O. Smołdzino: 

90,91/90 po granicy 

oddziałów

6 872,00

2
Działania  związane z gospodarką 

leśną
Przebudowa drogi pożarowej nr 3A w O.O. Smołdzino

Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla 

przebudowy drogi  nr 3A w O.O. Smołdzino
szt. 1 O.O. Smołdzino: 

89,88,87

16 236,00

3
Działania  związane z gospodarką 

leśną
Przebudowa drogi pożarowej nr 4 w O.O. Smołdzino

Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla 

przebudowy drogi  nr 4 w O.O. Smołdzino
szt. 1

O.O. Smołdzino: 

87/86,95/94 po granicach 

oddziałów

16 236,00

4
Inne działania związane z 

gospodarka leśną

Odbudowa pomostu widokowego nad j. Łebsko w O.O. 

Żarnowska
1. Odbudowa pomostu widokowego nad j. Łebsko szt. 1

O.O. Żarnowska: 148a

1) Demontaż istniejącego pomostu 2) odbudowa pomostu 

widokowego na j. Łebsko o długości ok 118 m i szer. całk. 2,3 m 

o konstrukcji drewnianej 3) budowa dwóch  platform 

widokowych oraz  montaż obniżenia - drabinki wyjściowej 

służącej do obsługi jednostek SPN 4) Budowa nowych izbic - 8 

szt. 5) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

555 555,55

2. Nadzór inwestorski i autorski szt. 1 jw. 14 800,00

10
Inne działania związane z 

gospodarka leśną

Utrzymanie czystości na terenie SPN poprzez najem i 

serwis kabin sanitarnych 
Najem, serwis toalet  w terminie: 01.04.2019 r. - 30.11.2019 r. miesiąc 8

O. O.: Rowy, Smołdzino, 

Smołdziński Las, Kluki,  

Rąbka 

1. Najem, serwis toalet 7 razy w tygodniu:

a) na czerwonym szlaku w O.O. Rąbka 

b) w miejscowości Rąbka przy punkcie kasowym

c) w miejscowości Rąbka przy sanitariatach

2. Najem, serwis toalet 3 razy w tygodniu:

a) na parkingu w Klukach

b) przy Rowokole przy miejscowości Smołdzino

c) w miejscu postoju pojazdów przy polderze w O.O. Rowy

d) w miejscu postoju pojazdów przy jeziorze Gardno w 

miejscowości Gardna Wielka

e) przy plaży przy „Czerwonej Szopie”

f) przy Latarni Morskiej w Czołpinie

g) na parkingu nad jeziorem Dołgie Wielkie

h) na czarnym szlaku przy miejscowości Rowy

i) na parkingu na terenie byłej jednostki wojskowej w Czołpinie

81 947,62

691 647,17

***nie dotyczy jeśli informacje zawarte w kolumnie 4 są analogiczne

Nazwa Parku Narodowego

Numer i data Umowy

Wartość całkowita dofinasowania:

W ramach działania należy w szczególności wykonać: 1) 

inwentaryzację drogi, wszelkie niezbędne badania, analizy itp. 

potrzebne do realizacji zadania; 2) mapę do celów projektowych, 

3) dokonać postanowień i uzgodnień od innych podmiotów; 4) w 

razie nałożenia obowiązku, sporządzić raport oddziaływania na 

środowisko, 

wykonać inne opracowania niezbędne celem uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na  budowę; 5) opracować projekt budowlany, 

specyfikację techniczną wykonania  i odbioru robót 

budowlanych, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym 

projektem, kosztorys inwestorski, przedmiar; 6) złożyć wniosek o 

pozwolenie na przebudowę drogi 

Wykaz działań realizowanych w ramach Umowy, wraz z ich zakresem rzeczowym i finansowym 

*bez kosztów inwestycyjnych oraz bez nakładów na budowę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

**koszt inwestycyjny działania oraz nakłady na budowę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
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