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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego z dnia 13 lutego 2018 r.  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa wraz ze strategiczną oceną 

oddziaływania na środowisku” 

 

I. Uproszczone plany urządzenia lasów oraz inwentaryzacja stanu lasów 

1. Uproszczone plany urządzenia lasów (zwane dalej u.p.u.l. ) oraz inwentaryzację 

stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należy wykonać według 

zasad określonych w : 

a) art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 788), 

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

szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzania lasu, 

uproszczonego planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. poz. 

1302),  

2. Zakres robót obejmuje opracowanie u.p.u.l. oraz inwentaryzacji stanu lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, na okres dziesięciu lat dla gmin: 

a) Grudziądz; 

b) Gruta; 

c) Łasin; 

d) Rogóźno. 

Ogólna powierzchnia lasów 1130,3154 ha (dane z ewidencji gruntów) 

3. Podmiot wykonujący niniejsze zamówienie winien posiadać stosowne uprawnienia 

określone w art. 19 ust. 5 ustawy o lasach.  

4. Ustala się następujące etapy wykonania zamówienia : 

a) przeprowadzenie prac terenowych łącznie z wyłożeniem projektów u.p.u.l.  

w urzędach gmin oraz uzyskaniem opinii właściwych Nadleśniczych, 

b) przekazanie ostatecznych wersji u.p.u.l. oraz inwentaryzacji stanu lasów wraz  

z pozytywnie zaopiniowaną prognozą oddziaływania na środowisko, 

c) Zamawiający po sprawdzeniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni, poinformuje 

Wykonawcę o przyjęciu przedłożonych projektów lub o potrzebie wykonania 

określonych poprawek, wyznaczając jednocześnie 20 dniowy termin na ich 

usunięcie. 
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5. Prace urządzeniowe będą prowadzone na gruntach figurujących  

w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls), na bazie aktualnych danych  

z ewidencji gruntów (rejestr i mapa) oraz na gruntach objętym dotychczasowym 

uproszczonym planem urządzania lasów oraz inwentaryzacją stanu lasów. 

6. W pracach taksacyjnych należy uwzględnić grunty nieujęte w rejestrze geodezyjnym 

– ewidencji gruntów jako lasy (Ls), a będące lasami w myśl definicji lasu określonej  

w art. 3 ustawy o lasach.  

7. Wykonawca określi, na podstawie danych z ewidencji gruntów jak i dotychczas 

obowiązujących uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu 

lasów, które grunty leśne zostaną objęte uproszczonym planem urządzenia lasów 

oraz wyłącznie inwentaryzacją stanu lasów, biorąc pod uwagę zapisy art. 19 ust. 2 i 3 

ustawy o lasach. 

8. Materiały niezbędne do realizacji prac urządzeniowych, tj. mapy ewidencyjne 

urządzanych obiektów oraz wypisy z ewidencji gruntów Wykonawca uzyska własnym 

staraniem i kosztem w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Grudziądzu. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami i opiniami 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Okres ważności opracowań będzie określony od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r. 

11. Wykonawca, przed przystąpieniem do prac terenowych, uzgodni z Urzędem Gminy 

Grudziądz, Urzędem Gminy Gruta, Urzędem Miasta i Gminy Łasin, Urzędem Gminy 

Rogóźno oraz z sołtysami poszczególnych wsi sposób powiadamiania właścicieli 

lasów o prowadzeniu prac urządzeniowych. 

12. Wykonawca uzgodni z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jamy: 

 docelowe gospodarcze typy drzewostanów, 

 orientacyjne składy gatunkowe upraw leśnych, 

 rodzaje rębni, 

 kategorię zagrożenia pożarowego, 

 rodzaje strefy zagrożenia przemysłowego. 

Uzgodnienie w formie pisemnej należy przedstawić Zamawiającemu. 

13. Różnice powierzchniowe powstałe podczas prac urządzeniowych wynikające  

z rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów a stanem faktycznym należy dołączyć  

do opracowania jako wykaz zmian gruntowych. 

14. Wykonawca zobowiązany jest, w uzgodnieniu z Urzędem Gminy Grudziądz, Urzędem 

Gminy Gruta, Urzędem Miasta i Gminy Łasin, Urzędem Gminy Rogóźno, wyłożyć  

na okres 60 dni do publicznego wglądu projekty u.p.u.l. 
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Wyłożone projekty u.p.u.l. muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne 

i obliczeniowe, zadania gospodarcze oraz mapy. 

15. Wykonawca poinformuje Wóta Gminy Grudziądz, Wójta Gminy Gruta, Burmistrza 

Miasta i Gminy Łasin oraz Wójta Gminy Rogóźno, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy 

o lasach, obowiązany jest do pisemnego poinformowania właścicieli lasów o fakcie 

wyłożenia u.p.u.l. do publicznego wglądu, z zaznaczeniem, że u.p.u.l. będzie 

podstawą naliczania podatku leśnego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest udzielić wszystkim zainteresowanym właścicielom lasu 

niezbędnych informacji, oraz przyjmować zastrzeżenia i wnioski, sporządzić protokół  

ze sposobu załatwienia przyjętych zastrzeżeń i wniosków, wraz z uzasadnieniem. 

17. Wykonawca zobowiązuje się w każdym przypadku dokonać ponownych oględzin 

spornych powierzchni drzewostanu w obecności właściciela lasu, dokonując ustalenia 

zadań z zakresu gospodarki leśnej, udzielając jednocześnie wszelkich wyjaśnień . 

18. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia ewentualnych poprawek wynikłych  

z zastrzeżeń i wniosków składanych przez właścicieli. 

19. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzający wyłożenie projektu 

uproszczonego planu urządzenia lasu w siedzibie urzędu gminy, podpisany przez 

Burmistrza, Wójta lub Sekretarza. 

20. Po rozpatrzeniu wniosków i zastrzeżeń, skorygowany na ich podstawie projekt u.p.u.l. 

należy złożyć we właściwym miejscowo nadleśnictwie, w celu zaopiniowania w trybie  

art. 22 ust. 2 ustawy o lasach. Wykonawca uzyska pisemną pozytywną opinię 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Jamy dla u.p.u.l., którą przekaże zamawiającemu wraz 

z wykonaną dokumentacją. 

21. Wykonawca uzgodni, w razie potrzeby, projekt u.p.u.l. w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Bydgoszczy. Z uzgodnień należy sporządzić notatkę służbową dołączoną  

do opracowania. 

22. U.p.u.l. składający się z części ogólnej oraz części szczegółowej zostanie oprawiony 

w jedną całość. 

23. U.p.u.l. należy wykonać w formie drukowanej w 3 egzemplarzach w twardej oprawie 

introligatorskiej, osobno dla każdego obrębu geodezyjnego. 

24. Inwentaryzacja stanu lasów składająca się z części ogólnej oraz części szczegółowej 

zostanie oprawiona w jedną całość. 

25. Inwentaryzację stanu lasów, osobno dla każdego obrębu geodezyjnego, należy 

wykonać w formie drukowanej w 3 egzemplarzach w twardej oprawie introligatorskiej 
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26. Projekt inwentaryzacji stanu lasów należy złożyć w Nadleśnictwie Jamy w celu 

zaopiniowania. Wykonawca uzyska pisemną pozytywną opinię Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Jamy, którą przekaże zamawiającemu wraz z wykonaną dokumentacją. 

27. Mapy gospodarcze w u.p.u.l. oraz inwentaryzacji stanu lasów winny być wykonane  

na aktualnym podkładzie mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000, pokolorowane według 

gatunków głównych. 

28. Mapy w u.p.u.l. oraz inwentaryzacji stanu lasów należy wykonać w 3 egz., w tym  

1 egz. zalaminowany z przeznaczeniem do użytku w terenie. 

29. W opisach zewnętrznych u.p.u.l. oraz inwentaryzacji stanu lasów należy zamieścić 

informację dla kogo dany egzemplarz planu jest przeznaczony. 

30. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych wersję 

tekstową u.p.u.l. oraz inwentaryzacji stanu lasów w formie pliku pdf, będącą kopią 

wersji papierowej. 

31. Wyciąg zadań gospodarczych określonych w u.p.u.l. oraz inwentaryzacji stanu lasów 

należy wykonać w 1 egzemplarzu dla każdego obrębu geodezyjnego. 

32. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczny zapis u.p.u.l. oraz 

inwentaryzacji stanu lasów odpowiadający wymogom określonym w Rozporządzeniu 

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. 

33. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru Wykonawca 

zaopatrzy w pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami i jest w stanie kompletnym. Wykonany 

przedmiot umowy i pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

 

II. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów 

urządzenia lasów 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu u.p.u.l. oraz inwentaryzacji 

stanu lasów powinna zostać przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1405 ze zm.) 

33. Prognozę oddziaływania na środowisko należy wykonać dla projektów u.p.u.l., które 

zostały wyłożone w urzędach gmin i pozytywnie zaopiniowane przez Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Jamy oraz dla inwentaryzacji stanu lasów. 



Strona 5 z 5 

 

34. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania  

na środowisko należy uzgodnić z : 

a) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

b) Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy. 

35. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu 

przed właściwymi organami o wydanie uzgodnień i opinii, w procesie 

przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

36. Kopię uzyskanych uzgodnień należy niezwłocznie przekazać do Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu – Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa  

i Gospodarki Wodnej.  

37. Sporządzoną prognozę Wykonawca przekaże do zaopiniowania : 

a) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

b) Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy. 

38. Kopie uzyskanych opinii należy niezwłocznie przekazać do Starostwa Powiatowego  

w Grudziądzu – Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki 

Wodnej. 

39. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pozytywnie zaopiniowaną prognozę 

oddziaływania na środowisko: 

a) w formie drukowanej - 1 egz. oprawiony, 

b) w formie elektronicznej w formacie : tekstowy edytowalny (np. doc, odt ) oraz pdf 

(odpowiadający wersji drukowanej). 

 


