
 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Wykonywanie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa w miejscowościach: 

Gmina Olesno powierzchnia lasów ogółem 523,00 ha w tym: 

wieś Borki Wielkie 95,00 ha  

wieś Łomnica 334,00 ha  

wieś Kolonia Łomnicka 94,00 ha  

Gmina Zębowice powierzchnia lasów ogółem 486,00 ha w tym: 

wieś Poczołków 22,00 ha  

wieś Kadłub Wolny (Wspólnota Chłopska) 464,00 ha  

Gmina Dobrodzień powierzchnia lasów ogółem 634,00 ha w tym: 

wieś Pludry 109,00 ha  

wieś Myślina 136,00 ha  

wieś Szemrowice 28,00 ha  

miasto Dobrodzień  3,00 ha  

wieś Warłów  34,00 ha  

wieś Błachów 15,00 ha  

wieś Bzinica Stara 41,00 ha  

wieś Klekotna 74,00 ha  

wieś Gosławice 16,00 ha  

wieś Rzędowice 108,00 ha  

wieś Bzinica Nowa 8,00 ha  

wieś Główczyce 5,00 ha  

wieś Ligota Dobrodzieńska 8,00 ha  

wieś Makowczyce 1,00 ha  

wieś Zwóz 2,00 ha  

wieś Kolejka 10,00 ha  

wieś Turza 36,00 ha  

Razem: 1 643,00 ha  

2. Do zadań wykonywanych zgodnie z umową - zlecenie będzie należało: 

 cechowanie drewna pozyskanego w lasach objętych nadzorem oraz przygotowanie 

projektów dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna, 

 przygotowanie danych niezbędnych do wydania decyzji nakazowych, 

 doradztwo w zakresie wykonywania prac związanych z: ochroną lasu, hodowlą lasu 

i pozyskaniem drewna, 
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 wykonywanie ocen udatności upraw leśnych, zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 

roku o lasach (Dz. U. z 2015r. poz. 2100 z późn. zm.), 

 składanie półrocznych sprawozdań z wykonanych zadań.          

 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania czynności będących przedmiotem 

umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa 

i dotrzymując wymaganych przepisami terminów w tej mierze oraz do zachowania  

tajemnicy co do czynności objętych umową. 

 

4. Za wykonane czynności Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

w wysokości ……… zł. brutto (słownie: …………………….. złotych 00/100 gr.) za każdy 

kwartał, w terminie do 15 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału lub za 

każdy miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca i przedłożeniu przez 

zleceniobiorcę rachunku i potwierdzeniu wykonania zadań objętych umową przez 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa. 


