
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przetarg dotyczy sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu lub 

inwentaryzacji stanu lasu oraz ewentualnie prognozy oddziaływania na środowisko dla 

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla wsi położonych na terenie 

gminy Praszka i miasta Praszka. 

 

Zakres prac obejmował będzie: 

 

Wariant I 

 

Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących       

własności  Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych 

położonych w granicach administracyjnych gminy 

   Praszka, tj. dla wsi: Aleksandrów, Brzeziny, Gana, Kik, Kozieł, Kowale, Kuźniczka, 

Lachowskie, Marki, Prosna, Przedmość, Rosochy, Rozterk, Skotnica, Sołtysy, 

Strojec, Szyszków, Tokary, Wierzbie, Wygiełdów oraz miasta Praszka o łącznej 

powierzchni leśnej geodezyjnej ok. 1000 ha, 

 

Wariant II 

 

Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących       

własności  Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych 

położonych w granicach administracyjnych gminy jak w wariancie I wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 

Powyższą dokumentacją urządzeniową objętych będzie ogółem ok. 1000 ha powierzchni  

leśnej ewidencyjnej. Przedmiotowa dokumentacja wykonana będzie zgodnie  

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi określonymi: 

a) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t.  Dz. U. z 2015 r., poz. 2100),  

b) rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie  

szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego 

planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1302).   

 

 

 

1. Podmiot wykonujący niniejsze zamówienie winien posiadać stosowne uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania.     

2. Uproszczony plan urządzania lasu sporządzony będzie dla gminy Praszka wg obrębów 

ewidencyjnych.  

3. Uproszczone plany urządzania lasu sporządzone będą na okres 10 lat, tj. od 

01.01.2017 r. do 31.12.2026 r. 

4. Dane geodezyjno – kartograficzne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia                   

w postaci plików komputerowych danych ewidencji gruntów i budynków (format SWDE) 

wykonawca uzyska bezpośrednio od zamawiającego. 
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5. Wykonawca przed przystąpieniem do prac terenowych powiadomi sołtysów wsi                         

o prowadzeniu prac urządzeniowych i uzgodni z nimi sposób informowania o tym fakcie 

właścicieli lasów.  

6. Opracowanie należy wykonać w czterech egzemplarzach w formacie A4, plus wersja 

elektroniczna. Jeden egzemplarz powinien być oprawiony w oprawę twardą, pozostałe 

egzemplarze w oprawie miękkiej. Do planów należy opracować zadania (2 egzemplarze)  

w zakresie gospodarki leśnej dla poszczególnych właścicieli lasów. Zmiany i ewentualne 

rozbieżności w mapie i rejestrze ewidencji gruntów stwierdzone w czasie wykonywania 

planu w formie „Wykazu zmian” należy umieścić w każdym egzemplarzu planu                      

(po rejestrze działek leśnych), a jeden egzemplarz dostarczyć zamawiającemu.  

Dokumentację należy sporządzić w formie elektronicznej, w szczególności: w postaci baz 

danych, w postaci map cyfrowych, z wykorzystaniem geograficznych systemów informacji 

(GIS) w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne                             

i kartograficzne w plikach SHP 

7. Pracami terenowymi należy objąć wszystkie lasy należące do indywidualnych właścicieli, 

wspólnot gruntowych uwidocznionych w ewidencji gruntów oraz nie ujęte w tej ewidencji, 

spełniające kryteria ustawowej definicji lasu. Zamawiający nie dysponuje żadnymi 

szacunkami dotyczącymi rozbieżności powierzchni lasów ujawnionej w rejestrze, 

a stanem faktycznym. W uproszczonych planach należy zwrócić szczególną uwagę na 

zadania gospodarcze w lasach znajdujących się pod liniami energetycznymi. 

 

Po zakończeniu prac terenowych należy opracować projekt uproszczonego planu 

urządzenia lasu i złożyć go we właściwym terenowo urzędzie gminy celem wyłożenia do 

publicznej wiadomości. 

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków i zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu 

urządzenia lasu opracowanie przedłożyć właściwemu miejscowo nadleśniczemu celem 

zaopiniowania.  

Mapa gospodarcza lasu winna zawierać dane uproszczonego planu urządzenia lasu. 

Wydzielenia należy opisać w postaci ułamka - w liczniku gatunek główny i jego wiek,                

w mianowniku bonitacja i zadrzewienie. Pozostałe pododdziały opisać skrótowo (np. 

PŁAZ, HAL, R, LWN, itp.). Granice wydzieleń należy pogrubić linią ciągłą. Zakolorowane 

winne być jedynie powierzchnie zaliczane do uproszczonego planu urządzenia lasu 

wprowadzając kolory: 

 brązowy - drzewostany sosnowe, 

 fiolet - drzewostany świerkowe, 

 błękit pruski - drzewostany brzozowe, 

 zieleń soczysta - drzewostany olchowe, 

 karmin - drzewostany osikowe, 

 czerń słoniowa – drzewostany dębowe i pozostałe liściaste, 

- do opisu zadań w zakresie gospodarki leśnej należy podać terminy wykonania 

poszczególnych czynności (należy podać rok, w którym wskazany rodzaj zabiegu 

powinien być wykonany),  

- fakt wyłożenia planu urządzenia lasu w siedzibie gminy oraz zaopiniowania tego planu 

przez Nadleśniczego należy odnotować na mapie gospodarczej lasu wpisując stosowną 

klauzulę z potwierdzeniem w formie pieczątki i podpisu osoby upoważnionej.                                           
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8. Zamawiający wymaga co najmniej 3 letniej gwarancji na usługi stanowiące przedmiot 

zamówienia. 

 

 

Termin realizacji zamówienia tj. dzień wyłożenia projektów uproszczonych planów 

urządzenia lasów do publicznej wiadomości w gminie: do dnia 30 września 2016 r. 

                          

 

 

 


